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Devico Marijo, ponižno Gospodovo služabnico, pokorno Njegovim besedam in 

navdihom, je Frančišek obdal z neizmerno ljubeznijo in jo določil za varuhinjo in 

priprošnjico svoje družine. Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj ji izpričujejo 

svojo gorečo ljubezen s posnemanjem njene brezpogojne pokorščine ter v 

zaupljivi in zbrani molitvi. 

 

Jezusa darujejo v templju (Lk, 2,33-35)  

Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo 

o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi 

materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih 

v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo 

lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli 

mnogih src.« 

 

Kratka misel za premišljevanje in pogovor: 

V templju Marija ne le da Bogu »predstavi« Jezusa, 

v resnici mu ga daruje. To dejanje predstavlja zanjo bolečo skrivnost, kajti vsako 

darovanje pomeni tudi odpoved in žrtev. Marija se odpove svojemu lastnemu 

življenjskemu načrtu in se preda Božji volji. V templju se torej prične skrivnost 

njenega trpljenja, ki doseže višek ob vznožju križa. Križ je sulica, ki prebode njeno 

dušo. Jezusu ni prizaneseno, kot je bilo judovskim prvorojencem v Egiptu, a njegova 

žrtev bo obrodila obilen sad – s svojo krvjo bo svetu prinesel novo in dokončno 

odrešenje. 

Marijino darovanje se spremeni v liturgično gesto pri vsaki evharistiji, ko nam 

Jezus daruje svoje telo in kri rekoč: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, 

gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen.«(Jn 6,35) V moči 

Svetega Duha se kruh in vino spremenita v znamenje navzočnosti Kristusovega 

“darovanega telesa" in “prelite krvi", se pravi njegove osebe in njegove zveličavne 

daritve. 

Tudi sv. Frančišek postane po srečanju z gobavcem sposoben nesebičnega 

darovanja za najbolj uboge in izključene. Dokoplje se do spoznanja, da je Bog, ki ga 

častimo in slavimo pravzaprav ubogi Bog, Bog, ki želi rešiti svet v njegovi sramoti in 

prikrivanju križa… 

In tudi mi – Frančiškovci smo se z obljubo v OFS zavestno odločili postati 

Jezusovi učenci in hoditi po poti spreobrnjenja. Odločili smo se odvreči plašč 

eg(oizm)a in sprejemati darove, ki nam jih Jezus ponuja, jih z ljubeznijo deliti med 

brati in sestrami v stiski, med vsemi ljudmi, ki nam jih Bog pošilja na pot. Ko je pri 

velikonočni večerji postavil sveto evharistijo, je namreč svojim učencem z besedami 

'to delajte v moj spomin' naročil, naj se tako kot On darujejo za druge, da bi se mogli 



osvoboditi zla in teme. Odrešenik nas vabi k usmiljeni ljubezni in k darovanju, da ne 

bi nikoli več životarili in se oddaljili od Boga, ampak da bi na velikonočno jutro z 

Jezusom vstali v novo prenovljeno življenje. 

 

Molitev sv. Janeza Pavla II: Darovanje 

Izročam se ti, Mati mojega Boga. 
Po plamenu ljubezni Marijinega 

brezmadežnega Srca dajem  
v rane Jezusovega srca, 

vso svojo dušo in vsega duha, 
vse svoje telo in vse umevanje, 

vse svoje odnose z bližnjimi, 
s seboj in s Teboj, ljubi Jezus. 
Vstopi vame in v moje odnose. 

Ti me očisti, ozdravi, osvobodi in 
napolni s Svetim duhom. 

Tebi izročam vso svojo svobodo, 
da uresničiš vse, kar je v tvoji sveti 

volji zame in za moje služenje. 
Blagoslovi me, Gospod! 

 


