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MARIJA DELUIL - MARTINY
Blažena Marija Jezusova
(1841-1884)

Marija Karolina Filomena Deluil-Martiny
(28. maj 1841 – 27. februar 1884)
Prvo sveto obhajilo: 22. december 1853
Zakrament sv. birme: 29. januar 1854
Beatifikacija: 22. oktober 1989
Liturgični spomin: 27. februar 

Oče Pavel Deluil-Martiny je slavni odvetnik marsejske-
ga sodišča, spoštovan zaradi svoje razumnosti, poštenosti in 
praktične vere, ki se odraža v dobrodelnosti. Od 14. januarja 
1840 je poročen z Anaido Marijo Frančiško, iz plemenite in bo-
gate provansalske družine Solliers. Prvorojenka Marija se rodi na 
binkoštni petek okrog treh popoldne, ko se katoliški svet spomin-
ja Kristusove odrešilne daritve na križu. Naslednji dan postane 
Marija Božji otrok in član Cerkve, že osem mesecev prej pa jo 
starša posvetita Mariji Materi milosti. 

Prvorojenka – pozneje se ji še pridruži bratec Julijan (umre 
10. 1. 1872) in sestre Klementina (umre 24. 7. 1859), Marjeta 
(umre 31. 3. 1867) in Amelija (umre 25. 2. 1872) – je radovedna 
in živahna, tako da jo je težko obdržati v ustaljenih mejah; v vsem 
prehiteva. Z osmim letom se že ob mlajšem bratcu uči latinščino. 
Pred prvim obhajilom jo starši pošljejo k redovnicam vizitandin-
kam v Marseillu. 

Petnajstletna Marija (1856) konča z imenitnim uspehom prvo 
šolanje. Razvije se v lepo, vljudno in za tiste čase nadpovprečno 
izobraženo dekle. V njeni duši pa sta že Luč in Ljubezen, ki jo 
usmerjata v prihodnost. Vrne se v družino, kjer pomaga materi 
pri vzgoji mlajših sester. Amelijo zaradi krhkega zdravja pošljejo 
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k redovnicam Srca Jezusovega v zavod v Lyonu. Ker morata starša 
za nekaj časa v Pariz, ostane Marija z Amelijo v Lyonu. Ob vrnitvi 
iz Pariza prosi starše, da bi smela ostati z Amelijo in poglobiti 
svoje šolanje. Sestro Amelijo spremlja z materinsko skrbnostjo, 
sama pa napreduje v kulturi in verskem čutenju. 

Po dveh letih (1858) jo starši potrebujejo doma. Pred odho-
dom opravi duhovno obnovo pri jezuitskem patru Bouchaudu, v 
tem času pa prebira dela mistikov sv. Ignacija in sv. Terezije Avil-
ske. Njeno dušo ožarja Božja luč, ki jo vodi v popolno osebno 
podaritev Bogu. 

Ta duhovna obnova 12. maja 1858 je eden izmed ključnih 
trenutkov njenega duhovnega in poklicnega zorenja. V duhovni 
dnevnik zapiše: “Boj in trpljenje v boju, smrt zaljubljenosti vase, 
lastni volji, lastnemu mnenju, podaritev srca, pretrganje najljubših 
vezi ... kaj je vse to v primerjavi z večnostjo? Kaj je to v primerjavi 
s tvojo brezmejno ljubeznijo, ki je zasledovala mojo dušo? Da, moj 
Bog, jaz verujem, jaz verujem! Naj le trpim, samo da se zveličam! 
Hočem ti darovati vse, kar bo v mojih močeh, hočem ti slediti po 
svojih najboljših močeh. Hočem, kar hočeš ti. In kam naj grem? Ptič 
najde svoje gnezdo; zame, moj Bog, je tvoje Srce, tvoje Srce.”

V domačem okolju navidezno živi srečno vsakdanje življenje. 
Od zadnjega poroda naprej je materino zdravje bolj slabotno – 
počivati mora vsak dan več. Marija je njen »angel varuh«, brat-
cu in sestricam pa njihova »druga mama«. Skrbeti mora tudi za 
očetovo mater, ki so ji otemnele oči in razum. Ob trenutkih priseb-
nosti pa govori o skrivnostnih zvokih, češ: “Slišim zvoniti zvonove 
v samostanu moje vnukinje Marije.” Takrat še nihče ne pomisli, da 
bi to lahko bila prerokba neke daljne prihodnosti. V tem trenutku 
je Marija središče družine, vsem potrebna in nepogrešljiva. Njena 
ljubljenka sestra Klementina resno zboli za neozdravljivo osla-
belostjo srca. Marija se zavzame, da še pred smrtjo prejme prvo 
sveto obhajilo in zakrament birme. Kmalu zatem umreta tudi 
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obe babici. Marija je s svojo blago navzočnostjo tolažba in mir 
žalostnima staršema, ki ju začne skrbeti tudi zdravje sina Julijana, 
hčerki Marjeta in Amelija pa sta na študiju v Avignonu. 

Marija išče poguma in moči v zavzeti in globoki molitvi. Ve, da 
nikoli ni sama, saj je z njo Jezus, njen ljubljeni, ki jo vodi za roko. 
Vsak dan se srečuje z njim pred tabernakljem. Njena mladost se 
ji zdi izgnanstvo. Na zunaj je dvajsetletna gospodična resnično 
ljubka, dostojanstvena in plemenitih potez, vendar oči odsevajo 
otožnost. Ne ozira se na svoje trpljenje; zanjo je pomembno, da 
so drugi srečni. 

Medtem se sestra Amelija vrne domov in z Marijo gojita isto 
ljubezen do evharističnega Jezusa; tudi v njej je goreče želja, da 
bi ga ljubila in da bi ga ljubili tudi drugi. Obe se želita pridružiti 
Jezusovi daritvi na Kalvariji in na vsakem oltarju sveta. Obe sestri 
sta zaljubljeni v Edinega in spodbujeni od iste gorečnosti: “Mojo 
dušo napolnjuje ena sama misel: nenehoma biti darovana na oltar-
ju. Kri naših src mora pordečiti oltar in se pomešati s Kristusovo 
krvjo v duhovnikovem kelihu. Ko bomo tako potočili zadnjo kapljo 
svoje srčne krvi, samo tedaj bomo lahko šli v nebesa in v slavi da-
rovali kelih Kristusove krvi.”

Leta 1864 med obiskom samostana Obiskanja v Marseillu dobi 
v roke listek z napisom Častna straža presvetega Srca Jezusovega 
- cilj ustanove. Listek je izviral iz samostana reda Marijinega obis-
kanja v Bourg-en-Bresse.

Duhovno gibanje za češčenje evharističnega Jezusa in nje-
govega Srca prevzame Marijo, ko prebere na listku, da so člani 
združenja povabljeni, da si določijo eno uro med dnevom za 
češčenje, ljubezen in zadoščevanje Srcu Jezusovemu in v duhu 
zbirajo kri in vodo iz prebodene strani ter jo darujejo nebeškemu 
Očetu v zadoščenje za naše in za tuje grehe, za zveličanje 
človeštva. Ta posebna “ura” združenja z Jezusom naj bi razvne-
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mala in posvečevala ves dan in izžarevala »milost za milostjo iz 
njegove polnosti« (prim. Jn 1,16). Triindvajsetletna Marija se z 
navdušenjem pridruži, saj želi najti svojo »pot«, kako ljubiti Jezusa 
in k temu pritegniti tudi druge. 

Marija piše v samostan Marijinega obiskanja v Bourgu prošnjo 
za včlanitev in obljubi, da se bo trudila za širjenje te pobožnosti. 
Njeno pismo prejme sama ustanoviteljica združenja, sestra Marija 
presvetega Srca Jezusovega. Začne se dopisovanje med njima. V 
samostanu Marijinega obiskanja v Bourgu označijo Marijo Delu-
il-Martiny kot malo Marijo, z nebes poslanega angela, ki bo širil 
»častno stražo«. Združenje, ustanovljeno 18. marca 1863, je bilo še 
komaj kaj več kot samo ideja, vendar ona ni hotela čakati. Marija 
postane prva goreča pospeševalka in si prizadeva, pripravi tiskovi-
ne, podobice, svetinjice, da bi po njih z združenjem seznanjala še 
druge, in v ta namen daruje dobršen del svojega časa in denarja.

Junija 1856 svetuje hišni zdravnik Mariji zaradi izčrpanosti in 
slabotnega zdravja spremembo zraka. Marija se z materjo, ki je 
malo bolj pri močeh, in s sestro Amelijo odpravi na romanje v 
samostan Marijinega obiskanja v Paray-le-Monial, v katerem je v 
16. stoletju živela Marjeta Marija Alacoque (22. 7. 1647 - 17. 10. 
1690). Na tem kraju, kjer se je na zemljo spustil Jezus in zaupal 
svoje skrivnosti Marjeti Mariji, preživi nekaj čudovitih dni v mo-
litvi in neskaljeni sreči. Ob vrnitvi se zaustavi v Bourgu pri sestri 
Mariji presvetega Srca, kjer še močneje začuti Kristusov glas, naj 
se mu popolnoma posveti za vedno. Zdi se ji, da jo kliče prav v 
Bourg. 

Napiše prošnjo, da bi bila sprejeta, toda prav v dneh, ko dobi 
pozitiven odgovor, spozna, da je Bog noče tam, ker ima zanjo druge 
načrte. Še naprej ostaja v svetu, kjer služi domačim in nadaljuje svoj 
apostolat. Častna straža je postalo poznano in razširjeno gibanje. 
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Dne 11. oktobra 1866 zapiše v svoj duhovni dnevnik: »Nekega 
večera približno pred tremi tedni sem bila prostrta pred Najsvetejšim 
in nenadoma sem začutila v srcu veliko bolečino ob spoznanju osam-
ljenosti našega Gospoda. Tema je bila; moja sestra, vzgojiteljica in jaz 
smo bile same v cerkvi. Premišljevala sem: ali je kje na svetu princ, 
ki bi hotel živeti v podobni puščavi? Ne morem izraziti, kaj sem 
doživljala takrat, premišljujoč o brezmejni ljubezni Jezusovega Srca, 
ki je tukaj čisto sámo v pozabljenosti, hladnosti, brezbrižnosti duš! 
V brezbrižnosti naše narave, ki ostaja ravnodušna do pozabljeno-
sti Gospoda. Mili Učitelj mi je dal razumeti, da se to dogaja bolj ali 
manj povsod.

Zadnji petek leta 1866 gre Marija molit v jezuitsko cerkev. 
Posluša čudovito pridigo nekega patra o Krvi in Vodi, ki pritekata iz 
prebodenega Jezusovega Srca (Jn 19,34). Pridiga pater Jean Calage, 
ki ga je tolikokrat videla zelo zavzetega za delavske in podeželske 
katoličane. Med poslušanjem pridige se ji zbudi velika želja, da bi 
mu razkrila svojo dušo. Ob prvi priložnosti gre k njemu in mu reče: 
“Jaz si vas sploh nisem predstavljala takega, kot ste v resnici. Ko sem 
vas videla zaposlenega s toliko zunanjimi stvarmi, si preprosto nisem 
mogla predstavljati, da bi znali tako čudovito razumeti resnice, kot 
ste nam jih zadnji petek pridigali o presvetem Srcu Jezusovem.”

Od takrat posveti pater Calage Mariji kar največjo skrb. Marija 
mu razodene svojo željo: “Hočem se posvetiti Bogu!” Pater ji odgo-
vori: “Da, res ste poklicana k takemu življenju, vendar še ni prišla 
ura. Ob določenem času vam bo Bog zaupal posebno nalogo; pri-
pravljajte se nanjo v odpovedi sebi in v ljubezni do njega samega.”

Po smrti hčere Marjete mati še bolj oslabi. Marija jo povabi za 
nekaj dni v Bourg na duhovno obnovo, da bi tako lažje premagala 
žalost. Pater Calage ji naroči, naj v teh dneh tihote in molitve piše 
dnevnik; zaslutil je, da bi ji Bog lahko v tem času razodel svoje 
načrte za prihodnost.

pricevanja_vsebina_sep2018.indd   12 17. 09. 2018   09:51:48



13

Med bedenjem pred tabernakljem ji Jezus da razumeti, da želi 
okrog nje zbrati sestre, svoje »neveste«, ki mu bodo prinašale ne-
nehno žrtev zadoščevanja in ljubezni za grehe človeštva; da bodo 
postale eno z njim v njegovi daritvi Očetu na Kalvariji in na vseh 
oltarjih sveta, Bogu v čast in za zveličanje človeštva.

Marija se v Bourgu pogovori o načrtu, ki ji ga Jezus razodeva, 
s sestro Marijo presvetega Srca in se čuti opogumljena. Jezus sam 
ji razodene, kako naj uresniči njegov načrt. V duhovni dnevnik 
zapiše: “Gospod me je opomnil, da že nekaj časa on sam osebno 
vodi moje pogovore po obhajilu in jih oblikuje v duhu bodoče 
ustanove. Jaz sem namreč po njegovem naročilu darovala Jezusa 
Kristusa presveti Trojici - on me je naučil tega početja - kot živo 
žrtev moje duše; od takrat naprej ne darujem več jaz Jezusa, am-
pak se Jezus sam daruje v meni. Dal mi je razumeti, da ima tudi 
najmanjše tako dejanje neizmerno večjo vrednost kot katerokoli 
drugo dejanje duše.

Že pred nekaj časa je Gospod postavil v mojem srcu oltar, na 
katerem se nenehno daruje svojemu Očetu in presveti Trojici; želi, 
naj ga moja duša v stalni povezanosti z njim in pridružena nje-
govim Božjim dejanjem nenehno časti pred tem oltarjem.«

Ko se Marija vrne iz Bourga, predloži dnevnik patru Cala-
geu, ki med branjem najde potrdilo za to, kar je že slutil. Še več, 
Jezus je poučil Marijo o ustanovi, ki je bila že dolgo v njegovih 
mislih, vendar je nekako kar ni mogel uresničiti - kot da ga je 
Nekdo zadrževal. Pater ji zaupa: “Zdi se, da je 20 let molitev in 
žrtev pripravilo ta Božji trenutek. Imel sem že dovoljenje in pod-
poro predstojnikov. Tudi marsejski škof msgr. Cruice je želel to 
ustanovo. Cele noči je premolil pred tabernakljem, jokajoč zaradi 
onečaščenja Evharistije. Bog ga je razsvetljeval s svojimi sporočili, 
in ko mu je pokazal duše bodoče ustanove, je napovedal: “Ta 
ustanova bo Karmel mojega presvetega Srca!”
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Marija je globoko presunjena, ganjena do solz. Pater pa 
konča: “Samo Bog ve, kdaj bo ustanova zaživela. Vi, Marija, pa 
ste določena za to; to sem vam želel povedati že ob prvem srečanju, 
ko sem vam razlagal, da še ni napočil trenutek, da bi se posvetila 
Bogu. Zaupana ste mi kot neobdelan kamen, da ga jaz obdelam. 
To moram storiti, saj ste določena za enega temeljnih kamnov nove 
ustanove. Pozneje boste vi darovana žrtev in končno žrtvovana.”

Na prvi petek v mesecu septembru 1867 Marija napiše obrazec 
podaritve in ga položi pod kelih na oltarju, kjer mašuje pater Cal-
age. Tako začenja svojo pot popolnega posvečenja Edinemu, ki 
ga ljubi: 

“O presladki Jezus, moj Gospod in moj kralj,« piše Marija.« Ti 
veš, da nisem nič, nimam nič in ne zmorem nič. Komaj si upam 
povedati, da se popolnoma dajem in izročam tebi; raje te prosim, 
da me ti sam vzameš v last, brez vsake omejitve.

Dovoli mi torej, o moj Učitelj, da naj se po tvojih rokah daru-
jem tebi in tvojemu presvetemu Srcu. Sprejmi in prevzemi dar moje 
popolne in brezpogojne predanosti; po tvoji milosti se ti popolnoma 
izročam za čas zemeljskega življenja in za vso večnost. Nič več mi 
ne pripada, vse moje je tvoje, vse sem ti podarila in se ti popolnoma 
izročila. Z menoj in z vsemi mojimi stvarmi boš lahko storil, kar 
boš sam hotel. Jaz nimam ničesar več, kar bi si želela, ne, čemur bi 
dajala prednost.«

Marija čuti svoje meje, skušnjave, človeške slabosti, nečimrnost, 
ošabnost, nečistost … Zakoreninjena je v ljubezni do Kristusa in 
gotovo ga ne žali, vendar je vse to zanjo pravo mučeništvo.

Pater Calage ji zagotavlja: “Jezus sam mi je naročil, da vam to 
povem. Vi ste Jezusu najdražja, hudič pa vas vznemirja že vse od 
vašega otroštva. Vaše devištvo ni kot navadna lilija, temveč lilija 
Jezusa in Marije, ki sta jo z neskončno ljubeznijo negovala. Ko se 
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boste povzpela v nebesa, boste s seboj prinesla lilijo kot palmo. Vi 
boste med devicami mučenkami, vaša lilija raste med trnjem in 
skušnjave bodo vaše mučeništvo.”

Končno na praznik Brezmadežne 8. decembra 1867 v kapeli 
redovnic Srca Jezusovega Marija položi pod kelih patra Calagea, 
ki mašuje, obrazec večne obljube devištva, kakor ga je prejšnji 
dan lastnoročno napisala. Med mašo se z zaobljubo za vedno 
posveti Bogu.

To so nekatere postaje križevega pota blažene Marije Jezusove, 
ko je zorela, da stopi z njim na pot ljubezni, ki odrešuje. Ob ob-
risih njenega življenja nam je lažje začutiti utrip njenega srca, ki 
ga razodevajo njena pisma, v spodbudo in usmeritev na naših 
poteh življenja z Gospodom in za njim, ki stopa po poti križa v 
zarje večnosti. 

Pripravil: Franc Maršič

Prilagajajoč se odlokom našega svetega očeta papeža Urbana 
VIII., katerim smo brezpogojno podrejeni, izjavljamo na tem 
mestu, da ne priznavamo nikogar za svetega in za blaženega ali za 
pravega mučenca, razen tistih, ki jim Sveti sedež podeli te naslove, 
in izjavljamo, da so vsa dejstva, vsebovana v tej knjigi, zasebnega 
značaja in ne morejo pridobiti prave avtentičnosti razen po odo-
britvi in mnenju vrhovnega poglavarja Cerkve. 
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To delo je registrirano v skladu z zakoni februarja 1966.
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