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SPOMIN SMRTI SV. OČETA FRANČIŠKA 
 

PESEM: V RAJU BLAŽENEM KRALJUJEŠ 
V raju blaženem kraljuješ sredi Serafinskih čet, 
sveti učenik Frančišek z žarom angelskim odet. 
Zdrav nam bodi, oče blagi,zvezda jasnega neba, 
vzor največjega uboštva, roža umbrijskih gora. 
 
S krono blaženstva ovenčan,z rajskim cvetjem si obdan, 
kakor biseri plamteči, mu žare sledovi ran. 
Zdrav nam bodi.... 
 
Pošlji nam miru, Frančišek, sladki tolažnik sirot, 
s srečo nas oblagodari, siplji iz nebes dobrot. 
Zdrav nam bodi.... 
 
Bralec Tistih nekaj dni, ki so sv. Frančišku preostali v življenju, je preživel v hvalnicah h Gospodu. 

Svoje nad vse ljubljene sinove je spodbujal, naj z njim slavijo Kristusa. Sam pa je, kolikor 
je mogel, zapel besede psalma: “S svojim glasom sem klical Gospoda, s svojim glasom 
sem prosil Gospoda.” (Ps 141). Tudi vse stvarstvo je vabil, naj hvali Boga, spodbujajoč jih 
z nekaterimi besedami k božji ljubezni, ki jih je sam sestavil. Še več, celo samo smrt, ki je 
vsem ljudem nekaj strašnega in bolečega, je spodbujal k hvali, in ko ji je hitel naproti, jo 
je sprejemal kot ljubljenega gosta: “Dobrodošla, moja sestra smrt.” 

 
Voditelj V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
 
Vsi Amen. 
 
Voditelj Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. 
 
Vsi In s tvojim duhom. 
 
Bralec Ob sončnem zahodu dne 3. oktobra 1226 je na zeleni ravnini pod mestom Assisijem umiral 

človek, ki je v pesmi izražal popolno veselje, da se bo kmalu za večno srečal z Gospodom. 
Njegovo življenje je bila čuječa delavnost, ponižni dar ljubezni za brate, nenehno iskanje 
ubogega in križanega Kristusa v veri, v poslušanju božje besede in v vztrajni molitvi. 
Spodbujeni od Frančiškovih besed, ko je umiral: “Jaz sem svoje izpolnil. Naj vas pouči 
Kristus, kaj morate narediti vi!”, premislimo naš krščanski in redovniški poklic, da bi svoje 
dolžnosti uresničevali z večjo velikodušnostjo. 

 
Voditelj Molimo. 
 Nebeški Oče, znamenja trpljenja svojega Sina si vtisnil na telesu svetega očeta Frančiška 

Asiškega, da bi nam srca vnemal z ognjem svoje ljubezni. Naj prosi za nas, da bomo v 
smrti podobni tvojemu sinu in z njim deležni vstajenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu 
tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

 
Vsi Amen. 
 
I. berilo: BERILO O SMRTI SV. FRANČIŠKA IZ SPISOV SV. BONAVENTURA 
 
Bralec Ko se je bližala ura njegove smrti, je poklical k sebi vse brate, ki so bili takrat pri 

Porciunkoli, da bi jim dal besede spodbude ob svoji bližnji smrti. Z resnično očetovsko 
ljubeznijo jih je opominjal, naj ljubijo Boga.  
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 Dolgo je govoril o potrpežljivosti, o uboštvu in zvestobi do svete katoliške Cerkve. Pred 
vsemi drugimi stvarmi je dajal prednost svetemu evangeliju. 

 Nad brati, ki so sedeli okoli njega, je stegnil roke v obliki križa in v moči in imenu 
Križanega je blagoslovil vse navzoče in odsotne brate. 

 Še več, dodal je: “Sinovi, bodite močni in vztrajajte v Gospodovem strahu. Ker se 
približujejo skušnjave in preizkušnje, naj bodo veseli tisti, ki vztrajajo v teh stvareh, ki so 
jih začeli živeti. Bližam se Bogu. Njegovi milosti priporočam vas vse.” 

 Ko je končal s tem milim opominjevanjem, si je dal, predragi božji mož, prinesti 
evangeljsko knjigo in je prosil, naj berejo odlomek svetega Janeza: “Pred velikonočnim 
praznikom je Jezus vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu. Ker je 
ljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca” (Jn 13,1). 

 Potem je, kolikor je mogel na glas molil besede psalma: 
 
Odpev (bralec, poje ali recitira): O PRESVETA DUŠA... 
 O presveta duša, ob ločitvi katere prihajajo na proti nebeščani, 
 se veseli zbor angelov in slavna Trojica vabi rekoč: 
 Ostani z nami na vekomaj! 
  
 
Vsi    Psalm 141  
 

S svojim glasom sem klical h Gospodu, * 
s svojim glasom sem prosil Gospoda. 

Pred njegovim obličjem izlivam svojo molitev * 
in pred njim razodevam svojo stisko. 

In ko moj duh pojema v meni, * 
poznaš vendar ti moje poti. 

Na poti, po kateri sem hodil, * 
so mi skrivaj nastavili zanko. 

Oziram se na desno in pogledujem * 
in ni ga, ki bi me hotel poznati. 

Ne morem pobegniti * 
in ni ga, ki bi povprašal po meni. 

Klical sem k tebi, o Gospod, * 
in rekel sem: Ti si moje upanje in moj delež v deželi živih. 

Poslušaj mojo milo prošnjo, * 
ker sem zelo ponižan. 

Reši me preganjalcev, * 
ker so močnejši od mene. 

Izpelji iz ječe mojo dušo, da bom slavil tvoje ime. * 
Mene čakajo pravični, da mi povrneš. 

Slava Očetu in Sinu * 
in Svetemu Duhu. 

kakor je bilo v začetku, tako zdaj * 
in vekomaj. Amen. 

 
Odpev - vsi (recitirajo ali pojejo): O PRESVETA DUŠA... 
 O presveta duša, ob ločitvi katere prihajajo na proti nebeščani, 
 se veseli zbor angelov in slavna Trojica vabi rekoč: 
 Ostani z nami na vekomaj! 
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Bralec Ta psalm je prepeval sveti Frančišek vse do besed: “Pravični bodo naredili krog okrog 
mene, ker mi boš povrnil dobro.” 

 Končno, ko so se v njem dopolnile vse skrivnosti, se je njegova presveta duša ločila od 
telesa in je bila sprejeta v neskončnost božje ljubezni (Leg maior XIV, 5-6). 

 
 
Voditelj Molimo. 
 Serafinski oče sveti Frančišek. Ob sončnem zahodu, ob uri tvojega prehoda iz tega 

zemeljskega življenja v nebeško, obdan od svojih jokajočih sinov, si ti, patriarh ubogih, z 
ugaslimi očmi, ne zaradi svoje starosti, ampak zaradi premnogih solz, razširil svoje roke v 
obliki križa in si s posebno ljubeznijo blagoslovil, kot očak Jakob, vse navzoče brate. Sedaj 
te prosimo: s svojo očetovsko dobroto hiti na pomoč tudi nam, ki se spominjamo tvoje 
smrti, in prosi za nas istega Gospoda Jezusa Kristusa za milost blagoslova. Kristus je 
pokazal v tebi skrivnostno moč križa. Ki živi in kraljuje z Bogom Očetom in Svetim Duhom, 
Bog na vse veke vekov. 

 
Vsi Amen. 
 
II. berilo: PISMO BRATA ELIJA OB SMRTI SV. FRANČIŠKA 
 
Bralec Ljubega brata v Kristusu, Gregorija, in vse brate, pozdravlja brat Elija, grešnik. 
 Preden začnem govoriti, vzdihujem in jočem. Zakaj ravno tisto, za kar sem trepetal, je 

prizadelo mene in tudi vas... Od nas je odšel naš tolažnik, ki nas je nosil na svojih ljubečih 
rokah. Kot popotnik se je odpravil v tiste nebeške višine, on, ki je bil tako ljubljen od Boga 
in ljudi. 

 Prisotnost našega brata in očeta Frančiška je bila prava luč, s svojo vero in življenjem, ne 
samo nam, ampak tudi njegovim bližnjim in daljnim. Odlična luč najvišje Luči, ki 
razsvetljuje temine in vodi na pot miru in večnega odrešenja tiste, ki hodijo v smrtni senci. 
Kakor sonce sveti na nebu, tako sveti njegovo srce in nam kaže nebeško kraljestvo. Z 
ognjem svoje ljubezni je vnemal duše: Srca očetov so se odprla otrokom. Nespametni so 
začeli dojemati ravnanje pravičnih in po vsem svetu je raslo novo ljudstvo za Gospoda. 

 Vse do skrajnih meja zemlje slavijo Gospodovo ime in njegova dela občuduje vse 
stvarstvo. 

 Zato odstranite od vas vsako žalost. Če hočete jokati, jokajte zaradi vas samih in ne za 
našim očetom Frančiškom. Nam, ki še živimo, vedno znova preti smrt. Frančišek pa je iz 
smrti že prešel v življenje. In sedaj naj vam povem novico resnično novega čudeža. Do 
sedaj se še ni slišalo, da bi kakšen človek nosil podobno znamenje, ki se je uresničilo v 
Kristusu, božjem Sinu. 

 Malo pred smrtjo se je Frančišku prikazal Križani. Na svojem telesu je bil zaznamovan s 
petimi ranami kot resničnimi Kristusovimi pečati... 

 Torej bratje, slavite Gospoda in se mu zahvaljujte za njegovo usmiljenje in spominjajte se 
našega brata in očeta Frančiška v slavi Njega, ki ga je hotel poveličati pred ljudmi in 
angeli... 

 In prosite Kristusa, da bi nam Gospod, po njegovi priprošnji, podelil svojo sveto milost. 
Amen. 

 
Pesem – vsi (recitirajo ali pojejo): POZDRAVLJEN, SVETI OČE ... 
 Pozdravljen, sveti oče, luč domovine,  
 oblikovalec manjših,  podoba kreposti, 
 pot pravičnosti in vodilo življenja. 
 Pelji nas iz pregnanstva telesa v nebeško kraljestvo. 
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Bralec HVALNICA BOGU NAJVIŠJEMU 
 

Ti si svet, Gospod Bog, 
Ti edini delaš čudeže. 
Ti si močan. 
Ti si velik. 
Ti si najvišji.  
Ti si vsemogočni kralj.  
Ti sveti Oče,  
kralj nebes in zemlje.  
Ti si trojstven in eden,  
Gospod, Bog bogov.  
Ti sam si dobrota,  
vsa dobrota,  
najvišja dobrota,  
Gospod Bog, živi in resnični.  
Ti si ljubezen, nesebična ljubezen.  
Ti si modrost. 
Ti si ponižnost.  
Ti si potrpežljivost.  
Ti si lepota.  
Ti si varnost.  

Ti si spokojnost.  
Ti si veselje in radost.  
Ti si naše upanje.  
Ti si pravičnost.  
Ti si zmernost.  
Ti si naše bogastvo do zadostnosti.  
Ti si lepota.  
Ti si krotkost.  
Ti si zavetje.  
Ti si naš varuh in branitelj.  
Ti si pogumnost.  
Ti si osvežitev.  
Ti si naše upanje.  
Ti si naša vera.  
Ti si naša ljubezen.  
Ti si vsa naša sladkost.  
Ti si naše večno življenje,  
veliki in čudoviti Gospod,  
vsemogočni Bog,  
usmiljeni Odrešenik! Amen. 

 
 
PROŠNJE ZA VSE POTREBE 
 

Voditelj Dragi bratje in sestre, spominjamo se velikih del, ki jih je Gospod izvršil po svojem 
služabniku svetem Frančišku. Polni zaupanja prosimo Gospoda zase in za potrebe vsega 
sveta. 

 
Bralec 1. Za sveto Cerkev, ki jo je ustanovil Kristus za odrešenje sveta, da bi s pomočjo Svetega 

Duha in pod vodstvom papeža in škofov bila za vse znamenje božje milosti in družbenega 
miru. 

 2. Za vse ljudi, da bi s ponižnostjo sprejeli sporočilo ljubezni, ki nam jo je prinesel Kristus 
in jo je razglašal sv. Frančišek. 

 3. Za vse voditelje ljudstev, da bi po božji volji znali reševati probleme medsebojnega 
sožitja s pravo vestjo, pravičnostjo in razumevanjem. 

 4. Za vse frančiškovske skupnosti, da bi izpričevale svetu uboštvo in bratsko ljubezen v 
Kristusu. 

 5. Za nas tukaj zbrane, da bi nas v življenju razsvetljevala in podpirala zavest, da smo s 
Kristusom. 

 
Voditelj Z očetom Frančiškom, ki je na svoji poti iskanja doživel, da je njegov Oče v nebesih, 

prosimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus: Oče naš... 
 
 Molimo: 
 O Bog, ki si v svetem Frančišku Asiškem, ubogem in ponižnem, daroval svoji Cerkvi živo 

podobo Kristusa; podeli nam, ki hodimo za tvojim Sinom po poti evangelija, da se bomo 
združili s teboj v ljubezni in veselju. Po Kristusu, našem Gospodu. 

 
Vsi Amen. 
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BLAGOSLOV 
 
Voditelj 
 

Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. 
Amen. 

Pokaže naj vam svoj obraz in se vas usmili. 
Amen. 

Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. 
Amen. 

 
Pesem: ULTIMA IN MORTIS HORA 

Ultima in mortis hora, 
filium pro nobis ora, 
bonam mortem impetra, 
virgo mater domina. 

 
Ko bo zadnja ura bila, 
pridi k nam devica mila, 
pelji nas pred Jezusa, 
dobra mati in gospa. 

 


