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1. tema – SVETI LUDVIK IN DUHOVNO ŽIVLJENJE
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»Usmeri svoje življenje k Bogu.«  

»Predragi sin! Najprej ti naročam, da ljubi Gospoda, svojega 

Boga, z vsem srcem in vso močjo; brez tega ni zveličanja.« 

(iz duhovne oporoke svetega Ludvika sinu) 

»Težko je razumeti ljudi; pohujšujejo se nad mojo vztrajno 

molitvijo, nič pa ne bi rekli, če bi zapravljal čas z igranjem 

kart ali kockanjem ali zasledovanjem divjih živali ali lovom 

ptic.« (pripisano svetemu Ludviku, Joinville) 

 

Zgodovinsko ozadje: »SVETI LUDVIK – KRALJ, MOLIVEC« 

Sveti Ludvik je veliko molil. Vsakodnevno se je udeleževal 

maše, molil brevir in preživel veliko časa v molitvi. Ko je le 

utegnil, se je umaknil v cistercijansko opatijo Royaumont, da 

bi poglobil odnos z Bogom v meditaciji in molitvi in preko 

tega prehajal »od evangelija v življenje in iz življenja k 

evangeliju.« 

Njegovo notranje življenje je bilo ukoreninjeno v  želji, da bi 

sledil Kristusu in bil z njim zedinjen v pohujšanju križa. 

Vedno navdušen nad učenjem je užival v učenju teologov. Z veseljem je vabil svetega 

Tomaža Akvinskega in svetega Bonaventuro k večerji za svojo mizo. 

Sveti Ludvik je imel močan občutek za greh in božje usmiljenje;  že njegova mati Blanche iz 

Kastilje mu je rekla: »Moj sin, za Bogom te ljubim bolj kot vse drugo, vendar te raje vidim 

mrtvega, kot da bi naredil smrtni greh.« Tedensko je hodil k spovedi in se redno postil. Dajal 

je miloščino ubogim in jim stregel. 

 

Pastoralni vidik: “IZZIV NOTRANJEGA ŽIVLJENJA” 

Evangelij je bil vir notranjega življenja svetega Ludvika in je vir življenja vsakega kristjana. 

Sveti Ludvik je pogosto premišljeval Božjo besedo in ni izpustil prilike, da bi mu jo razložili.  

Če ne moremo moliti brevirja, kot je to počel sveti Ludvik, se lahko vsaj potrudimo, da ure 

našega dneva povežemo z Jezusom. Najdimo vsak dan trenutke za molitev, za odnos s 

Kristusom in odprimo srce Svetemu Duhu. Ne pozabimo, da spokorna dela (post in 

vzdržnost od mesnih jedi) krepijo molitev in usmerjajo naše moči k služenju ubogim 

(Generalne konstitucije, člena 13,3; 15,3). 

Uporabimo sredstva, ki nam jih ponuja Cerkev, da bi povečali našo ljubezen do Boga in do 
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naših bratov; evharistija naj nas hrani in daje pomen vsem našim obveznostim. Sprava pa 

obnavlja naš odnos z Bogom in z drugimi (Vodilo 7). 

 

OD SVETEGA LUDVIKA DO DANES 

Delo po skupinah: izberite kakšno od spodnjih vprašanj, ki naj pomagajo pri izmenjavi 

izkušenj, mnenj. 

Duhovno življenje 

Svetemu Ludviku je uspelo uskladiti svoje kraljevske dolžnosti z gorečim in intenzivnim 

krščanskim življenjem. Koliko prostora dajemo v pogosto stresnem vsakdanu molitvi? 

(Vodilo 8) 

Veliko odgovornosti imamo: družina, poklic, prijatelji, združenja … S čim si lahko 

pomagamo, da ocenimo pomembnost teh stvari, da jih vidimo v pravi luči? Kako lahko 

pomagamo mladim, da odkrijejo notranje duhovno življenje? (Generalne konstitucije člen 

8,2) 

 

Zakramenti 

Sveti Ludvik je redno in zavzeto sprejemal zakramenta svete evharistije in spovedi: kako se s 

tema zakramentoma hranita moja vera in zavezanost Kristusu? Kako to lahko pojasnim 

tistim, ki so mi blizu? 

 

Vzgoja (versko/duhovno oblikovanje) 

Sveti Ludvik se je zanimal za učenje teologov 

in dajal velik poudarek razumevanju vere. 

Čutimo potrebo, da bi poglobili versko 

znanje? Kaj lahko storimo, da bi bolje poznali 

našo vero in jo zakoreninili v Božji besedi? 

(Vodilo, člen 4, Generalne konstitucije, člen 

8,2) 

 

V svetu 

Sveti Ludvik se ni oziral na to, kako je bil 

sprejet v svetu, kakšno je bilo javno mnenje o njem, ampak se je trudil biti resničen v Božjih 

očeh. Kdaj in kje zmorem sam premagati navezanost na zunanjo podobo? Kaj mi lahko 

pomaga, da se osvobodim strahu, kako me bodo drugi videli, sprejeli? 

 

Slediti Kristusu 

Sveti Ludvik je imel gorečo željo po združitvi s trpečim Kristusom. Kaj pomeni zame 

življenje v povezanosti s Kristusom trpečim in križanim? (Vodilo, člen 10, Generalne 

konstitucije, člen 10) 



Življenje v skladu z drugim vatikanskim cerkvenim 

zborom 

Poslušajmo odmev klica in vabila Cerkve in za prihodni 

mesec izberimo pot spreobrnjenja, poiščimo vidik, na 

katerega se bomo osredotočili v našem krščanskem 

življenju. Pogovorite se o izbranih vidikih v vašem 

bratstvu.  

Ker je Kristus, ki ga je Oče poslal, izvir in izhodišče 

vsakega apostolata, je jasno, da je njegova uspešnost 

odvisna od življenjske povezave laikov s Kristusom, kakor 

je rekel Gospod: »Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta 

rodi obilo sadu: zakaj brez mene ne morete ničesar 

storiti« (Jan 15,5).  

Temu življenju najtesnejše združitve s Kristusom v Cerkvi 

dajejo hrano duhovni pripomočki, ki so vsem vernikom 

skupni, zlasti dejavna udeležba pri svetem bogoslužju. Te 

pripomočke naj laiki tako uporabljajo, da bodo službo v svetu spolnjevali v vsakdanjih 

življenjskih razmerah, kakor je prav. Zedinjenja s Kristusom naj ne ločujejo od svojega 

življenja, ampak naj v tem edinstvu rastejo 

tako, da izvršujejo svoje delo v skladu z 

božjo voljo. Laiki naj po tej poti navdušeno 

in veselo napredujejo v svetosti ter si 

prizadevajo, da bodo težave modro in 

potrpežljivo premagovali. Niti družinske 

skrbi niti druga svetna opravila ne smejo 

biti zunaj okvira duhovnega življenja, kakor 

trdi apostol: »Vse, kar delate, v besedi ali v 

dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa 

in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu« 

(Kol 3,17)
2
. 

 

Živeti evangelij (Mt 6,1-18) 

1 »Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne 

boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih. 

2 Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in 

ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. 3 Kadar pa ti 

daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. 4 Tako bo tvoja miloščina na 

skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.« 

 

O molitvi 

5 »In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in 

vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. 
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6 Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na 

skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. 7 Pri molitvi pa ne blebetajte 

kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. 8 Ne postanite jim 

podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite. 9 Vi torej molíte takóle:  

Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime. 

10 Pridi tvoje kraljestvo. 

Zgôdi se tvoja volja 

kakor v nebesih tako na zemlji. 

11 Daj nam danes naš vsakdanji kruh; 

12 in odpústi nam naše dolge, 

kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom; 

13 in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. 

14 Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. 15 

Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.« 

O postu 

16 »Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo namreč svoje obraze, da 

pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. 17 Kadar 

pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. 18 Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, 

ampak svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil.«  


