
Zelia in Louis Martin 

Na tretjo nedeljo v oktobru lansko leto (18. oktobra 2015) je med potekom škofovske 

sinode o družini papež Frančišek razglasil za svetnika starša svete Terezije Deteta 

Jezusa (Male Terezike) – Zelio in Louisa Martin. S tem se je prekinila tradicija zadnjih 

500 let, ko so bili zakonci skupaj razglašeni za svetnike le v primerih, če so umrli kot 

mučenci, ne pa zato, ker bi zgledno živeli zakonsko življenje. In kdo sta bila starša 

Male cvetke? Med drugim tudi Frančiškova tretjerednika. 

Louis Jožef Alojzij Stanislav Martin (rojen 1823  v Bordeauxu) je bil tretji od petih 

otrok, od katerih so razen njega vsi umrli preden so dopolnili trideset let. Njegova 

mladostna želja je bila, da postane redovnik, vendar pri avguštincih zaradi 

pomanjkanja znanja latinščine ni bil sprejet. Tako je postal zlatar in urar. 

V družini Zelie Marije Guerin pa so se rodili trije otroci, tako je Zelia imela starejšo 

sestro, ki je postala redovnica in mlajšega brata, farmacevta. Po vzoru sestre je tudi 

sama želela postati redovnica, kar pa ji je onemogočilo slabo zdravje. Postala je 

čipkarica in bila v svojem poslu zelo uspešna. 

Spoznala sta se  aprila 1858 v Alenconu, Zelie je kasneje pripovedovala, da je ob 

prvem srečanju z Louisom slišala notranji glas, ki je rekel: »Njega sem pripravil 

zate!« V roku treh mesecev sta bila že poročena. V 15. letih zakona se jima je rodilo 9 

otrok – 7 hčera in 2 sinova. Ob veselju nad otroki sta izkusila tudi žalost, saj sta 

zaradi bolezni izgubila kar štiri, otroštvo je preživelo le pet hčerk, ki jim je oče dal 

ljubeznive vzdevke: diamant, biser, pogumna, angel varuh in kraljična. Vera je bila v 

družini Martin vedno na prvem mestu, molitev je bila na dnevnem redu, redno sta 

hodila k spovedi, vsakodnevno k sveti maši in oba sta se angažirala v različnih 

cerkvenih dejavnostih, med drugim sta bila tretjrednika. V OFS  sta stopila po šestih 

letih priprave. Odlikovala sta se tudi po odnosu do bližnjih in pomoči potrebnih. 

Leta 1865 je Zelie odkrila zatrdlino na prsih, za katero se je čez nekaj let  izkazalo, da 

je rakava. Umrla je 28. avgusta 1877.  Še pred smrtjo je prosila svojo svakinjo, naj 

pomaga pri vzgoji njenih hčera, ko nje ne bo več. Nekaj tednov po njeni smrti je Louis 

prodal čipkarsko podjetje in družina se je preselila v Liseux v Normandiji, kjer je 

živel Zelijin brat. Po preselitvi so hčerke ena za drugo šle v samostan – Paulina, 

Marija, Celine in Terezija so vstopile h karmeličankam, Leonida pa k sestram 

Marijinega obiskanja. Tako se je izpolnila želja matere, ki je že poroko molila k Bogu, 

da naj ji da veliko otrok, da jih bo lahko posvetila Njemu. 

Leta 1889 je Louis doživel dva infarkta, zaradi česar je naslednja tri leta preživel v 

bolnišnici. Bolezen je načela tako njegovo telesno kot psihično zdravje. Sam je rekel: » 

Nikoli nisem bil ponižan v življenju, potrebujem ponižanje.«  Leta 1892 se je vrnil 



domov, kjer sta zanj do smrti skrbeli hčerki Celine in Leonie. Po hudem boju z 

arterosklerozo in hudimi duševnimi težavami je umrl leta 1894. 

26. marca 1994 je Janez Pavel 2. začel postopek za beatifikacijo zakoncev Martin, za 

blažena sta bila razglašena 19. oktobra 2008, in 18. oktobra 2015 za svetnika. Njun 

praznik obhajamo 12 julija. 

 

 


