
27. avgust – molitev za mir 
 
Iz Janezovega evangelija: 
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se zadrževali učenci iz strahu 
pred Judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Ko je 
to izrekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj 
jim je Jezus spet reke: Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz pošljem vas.« Ko je 
to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpustite, so jim 
odpuščeni; komur jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,19-23) 
 
Naš oče, sv. Frančišek, nam v svoji Oporoki zatrjuje, da mu je Najvišji sam razodel ta poseben 
pozdrav: »Gospod naj ti da mir« (FOp 23). Zvesti božjemu razodetju, so Frančišek in njegova 
prva skupnost, kamor koli so šli, pridigali in oznanjali do sedaj nepoznan pozdrav miru svetu, 
ki je tudi takrat bil razdeljen zaradi različnih vojn. 
 
Pesem: Mir vam dajem 
 
Poslanstvo oznanjanja miru prvih bratov ima temelj v 
Frančiškovem življenju in njegovi duhovnosti. Poslanstvo 
miru se rojeva v pomirjenem srcu, kot sad izkušnje 
odpuščanja, usmiljenja in zastonjskosti. Na njem 
Frančišek gradi bratski značaj svojega gibanja z izbiro 
spokornega življenja, ki je v hoji za Jezusom Kristusom. Iz 
njega izvira pravičnost in mir, ki ga bomo nekoč v 
polnosti dosegli v nebeškem kraljestvu. Zato je za ta dar 
potrebno nenehno moliti in prositi Boga. 
 
Desetka rožnega venca: … ki je Svetega Duha poslal 
 
Apostol Pavel pravi, da je Sad Duha tudi mir srca. 
Frančišek nas v svojih Opominih konkretno svari.  
8. opomin: Izogibanje greha zavisti 
»1Apostol pravi: »Nihče ne more reči: 'Jezus je Gospod', razen v Svetem Duhu« (1 Kor 12,3); 2in: »Ni ga, 

ki bi delal dobro, ni ga niti enega« (Rim 3,12). 3Kdorkoli torej zavida bratu zaradi dobrega, ki ga po njem 

Gospod izreče in stori, se zaplete v greh bogokletstva, ker zavida samemu Najvišjemu, od katerega 

prihaja vsaka dobra beseda in vsako dobro dejanje. 

13. opomin: Potrpežljivost 
1Blagor miroljubnim, kajti imenovali se bodo božji otroci (Mt 5,9). Božji služabnik ne more spoznati, 

kolikšno potrpežljivost in ponižnost ima v sebi, dokler mu gre vse po volji. 2A pride čas, ko tisti, ki bi 

mu morali ustreči, delajo njemu nasprotno: kolikor ima takrat potrpežljivosti in ponižnosti, toliko je 

pač ima in nič več. 

15. opomin: Miroljubnost 
1»Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo božji otroci« (Mt 5,9). 2Tisti so zares miroljubni, ki iz ljubezni do 

našega Gospoda Jezusa Kristusa ohranijo mir na duši in telesu ob vsem, kar trpijo na tem svetu. 

Pesem: O, moj Bog, dopusti mi 


