
Molitvena ura na praznik Porciunkule – 2. avgust 

(gradivo) 

 

Besedila, ki so pripravljena, so namenjena temu, da se med njimi izbere in oblikuje molitvena 

ura, ki bo ustrezala okoliščinam (bo uporabljena v cerkvi ali doma; ob izpostavljenem 

Najsvetejšem ali ne; kdo so tisti, ki jo bodo molili; kakšna tehnika nam je na voljo). Tako lahko 

uporabite celoten serafinski rožni venec, ali samo kakšno desetko. Besedila lahko pripravite na 

LCD projekcijo ali fotokopirate na liste ali pa jih bere nekdo (ali več oseb) sam. Ne pozabite vmes 

dodati tišine. In v kolikor bo ta molitev na praznik Porciunkule tudi ne molitve za odpustek. 

Pesmi so prav tako le predlagane, v kolikor so molivcem druge bližje, jih zamenjajte. Morda je 

samo fino, če so malo marijansko ali frančiškovsko obarvane. Pa tudi kakšno novo se lahko 

naučite.  

 

  Uvod  

Pesem: Vsi, ki ste žejni ali Mogočno se dvigni nam spev iz srca 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha – Amen. 

(Če bomo izpostavili Najsvetejše, storimo to tu, med pesmijo.) 

 

  Predstavitev Porciunkule  

Pesem: Še gori ljubezen, blažena Gospa  

Bralec: 

Na prvih straneh Svetega pisma se pojavi drevo s prikupnim, a prepovedanim sadom, 

katerega posledica je trnje in osat in bolečina. Na zadnjih straneh pa mine sleherno 

trpljenje in zasije slava nebeškega Jeruzalema. 

V miniaturi in v malce pospešeni sliki se je to zgodilo tudi na ravnini pod Assisijem: 

najprej so bila drevesa in gošča, potem je zrasla cerkvica in prek nje še ogromna 

bazilika, obe pa zasipajo romarji zlasti na veliki dan odpuščanja. Tudi tam je bilo trnje, 

ki pa je čudežno izginilo. Zgodba odrešenja v miniaturi, minimundus zveličanja, v 

katerega smo povabljeni, da vstopimo in se tako navadimo na veliko dogajanje v 

svojem življenju in v zgodovini sveta. (Miran Špelič) 

Pesem: Veš, o Marija, moje veselje 

Bralec 2:  



Porciunkula ni ime svetnice, ki bi praznovala svoj god 2. avgusta, ampak je ime majhne 

cerkvice sv. Marije Angelske, ki je od mesta Assisija oddaljena za pol ure hoda. Bila je 

na tem, da razpade, a jo je sv. Frančišek Asiški (gl. 4. oktober) popravil in tam spoznal 

svoj poklic: popraviti Cerkev iz ljudi, Cerkev, v katero se je tedaj močno zajedla 

gniloba, predvsem pohlep po bogastvu in razkošju, po lagodnem življenju brez čuta 

za telesno in duhovno revščino drugih; in Frančišek je vedel, da bo to nalogo mogel 

izpolniti le tedaj, če bo z vso temeljitostjo reformiral najprej sebe in zbral okoli sebe 

enako misleče, ki bodo predvsem s sijočim zgledom, čeprav tudi z besedo, oznanjali 

evangelij. 

Cerkvica je bila last benediktincev iz samostana na Monte Subasiu. Frančišek si jo je 

od njih izprosil kot »delček«, kot »dédino« svoje ustanove, od česar je dobila ime 

»porciunkula« (od latinsko-italijanske besede »portiuncula« = delček). Tam je bilo 

izhodišče za nastanek vélikega frančiškovskega reda. Tam je svetnik zlasti rad 

prebival; in hiša poleg te cerkvice je postala prvi frančiškanski samostan. Tam je sveti 

ustanovitelj leta 1212 izročil sv. Klari redovno obleko in tam je leta 1226 tudi umrl. 

 

Bralec 2: 

Neko julijsko noč leta 1216 je Frančišek med molitvijo v Porciunkuli imel videnje 

Jezusa in Marije, obdanih z množico angelov. Ponujeno mu je bilo, da si sme izprositi 

milost. Zaželel si je popolno odpuščanje vseh grehov za obiskovalce te cerkve, ki se 

tega resnično kesajo in se jih spovedo. Jezus, kakor da bi omahoval. Tu poseže vmes 

Marija in doda svojo priprošnjo. Dokončni odgovor je pozitiven, a pod pogojem, da se 

zadeva uredi še pri papežu. 

Takoj naslednji dan izkoristi Frančišek priliko, ker je novoizvoljeni papež Honorij III. 

(1216-27) ravno v Perugi (konklave 19 kardinalov; Hugolin ga predlaga) in gre tja z 

bratom Masejem. Papežu razloži videnje in zahtevo: odpustek brez miloščine in 

težavnega romanja ali sodelovanja pri križarskih vojnah (torej bistveno dostopnejši od 

tedaj razpisanih). Papeža prepriča, a mu ta omeji odpustek na en dan v letu. Frančišek 

bi odšel kar brez potrdila, a mu ga papež nekako vsili. 

2. avgusta Frančišek razglasi odpustek v navzočnosti več škofov in množice ljudstva. 

Papeži so kasneje ta odpustek razširili na vse cerkve manjših bratov, tudi tiste, kjer so 

se zbirali tretjeredniki, zadnjo veliko spremembo pa je naredil bl. Pavel VI., ki je ta 

odpustek pod običajnimi pogoji naklonil tudi vsem stolnim in župnijskim cerkvam. 

 

 



  Molitve k Mariji  

 

Pesem: Pozdravljena, Mati dobrega sveta 

Voditelj:  

Sveti Frančišek je ljubil Marijo, zelo rad jo je častil, in jo naredil za zavetnico 

Frančiškovih redov. Obrnimo se nanjo s Frančiškovimi besedami: 

Vsi skupaj: 

Sveta Devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta, 

hči in dekla vzvišenega in najvišjega Kralja, Očeta v nebesih, 

mati najsvetejšega Gospoda našega Jezusa Kristusa, 

nevesta Svetega Duha; 

prosi za nas, 

skupaj s svetim nadangelom Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi 

in z vsemi svetniki, 

svojega presvetega ljubljenega Sina, Gospoda in Učenika. 

Amen. 

 

 

MOLITEV K MARIJI ANGELSKI 

Bralec 1: Marija Angelska, ki že toliko stoletij prebivaš v Porciunkuli, 

usliši molitev svojih otrok, ki z zaupanjem prihajajo k Tebi. 

Bralec 2: Iz tega zares svetega kraja in prebivališča Boga,  

ki je tako priraslo k srcu sv. Frančišku, si ljudi vedno pozivala k Ljubezni. 

Bralec 1: Tvoje oči, polne nežnosti, nam zagotavljajo neprestano materinsko varstvo 

ter obljubljajo Božjo pomoč vsem, ki se zatečejo k podnožju Tvojih nog 

ali pa se od daleč obračajo k Tebi ter prosijo pomoči. 

Bralec 2: Ti si naša mila Kraljica in naše upanje. 

O, Gospa Angelska, po priprošnji sv. Frančiška nam daj, 

da dosežemo odpuščanje naših grehov. 

Bralec 1: Pomagaj naši volji, da bomo daleč od greha, daleč od brezbrižnosti, 

da bomo vredni imenovati Te naša Mati. 

Bralec 2: Blagoslovi naše hiše, naše delo, naš počitek. 

Bralec 1: Podeli nam tisti mir,  

ki ga je moč občutiti med starodavnimi zidovi Porciunkule, 



kjer se sovraštvo, krivica in jok zaradi ponovnega najdenja Ljubezni spreminjajo 

v veselo pesem, kakor pesem Tvojih angelov in sv. Frančiška. 

Bralec 2: Pomagaj vsakemu, ki je brez pomoči, ki nima kruha,  

tistim, ki so v nevarnostih in v skušnjavah, žalosti in obupu, v bolezni in na 

smrtni postelji. 

Bralec 1: Blagoslovi nas kot svoje izvoljene otroke  

in skupaj z nami blagoslovi s svojo materinsko roko nedolžne in ranjene,  

zveste in izgubljene, verujoče in dvomljivce. 

Bralec 2: Blagoslovi vse človeštvo, da bi ljudje, ko bodo spoznali,  

da so Božji in Tvoji otroci, 

odkrili v Ljubezni resnični Mir in resnično Dobro!  

Amen. 

 

 

Magnificat  

Voditelj: Moja duša poveličuje Gospoda,  

moje srce se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. 

Vsi: Ozrl se je na nizkost svoje dekle, 

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 

Voditelj: Velike reči mi je storil Vsemogočni, 

njegovo ime je sveto. 

Vsi: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, 

ki mu zvesto služijo. 

Voditelj: Dvignil je svojo močno roko,  

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. 

Vsi: Mogočne je vrgel s prestola  

in povišal je nizke. 

Voditelj: Lačne je napolnil z dobrotami  

in bogate je odpustil prazne. 

Vsi: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, 

kakor je obljubil našim očetom. 

Voditelj: Spomnil se je svoje dobrote 

do Abrahama in vseh njegovih potomcev. 

Vsi: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, 

Voditelj: kakor je bilo v začetku, 

tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.  

 



 

MARIJA, JEZUSOVA MATI 

Bralec 1: Marija, Jezusova Mati, daj mi svoje srce, 

tako lepo, tako čisto, tako brezmadežno, 

tako polno ljubezni in ponižnosti, 

da bom lahko sprejel Jezusa, Kruh življenja, 

in ga ljubil, kakor si ga ti ljubila, 

mu služil, kakor si mu ti služila, 

skritega v stiski najbolj ubogih med ubogimi. 

 

 

 

  Serafinski rožni venec  

 

Bralec 1: S teboj, o naša mati Marija, in pod tvojim varstvom želimo počastiti tvojega 

ljubljenega Sina. Z njim je bilo tvoje Srce vedno  združeno in od njega se vekomaj ne 

bo ločilo. 

Očenaš. 

Zdrava Marija … Jezus, ki nam pomnoži vero. 

Zdrava Marija … Jezus, ki nam utrdi upanje. 

Zdrava Marija … Jezus, ki nam vžge ljubezen. 

Slava Očetu. 

 

Bralec 2: Prva skrivnost 

O Marija, devic Devica, neizmerna radost je napolnila tvojo dušo, ko ti je nadangel 

Gabrijel oznanil, da te Bog na poseben način ljubi in da te je izbral za Mater svojemu 

edinorojenemu Sinu! V ponižnosti in pokorščini si izrekla besede: »Glej, dekla sem 

Gospodova.« Po teh dveh krepostih nam odpri pot, po kateri bomo dosegli Božje 

usmiljenje, in izprosi nam milost, da bomo tudi mi vedno izpolnjevali le Božjo voljo. 

Amen. 

Oče naš. Zdrava Marija … Jezus, ki si ga Devica Brezmadežna z veseljem od Svetega 

Duha spočela. 

 



Pesem: Magnificat 

Bralec 1: Druga skrivnost 

O Marija, kolikšno veselje je napolnilo tvoje srce, ko te je Elizabeta pozdravila kot 

mater svojega Gospoda. Takrat si vsa srečna zapela: »Moja duša poveličuje Gospoda!« 

Prosi za nas vsemogočnega Boga, ki ti je storil velike reči in ki nam izkazuje usmiljenje 

od rodu do rodu. Prosi za nas, ki te blagrujejo vsi rodovi, in izprosi nam usmiljenje 

Najvišjega, da bodo naše duše s teboj poveličale Gospoda in da se bo naš duh veselil v 

Bogu, našem Zveličarju. Amen. 

Oče naš. Zdrava Marija … Jezus, ki si ga Devica Brezmadežna z veseljem k Elizabeti 

nosila. 

 

Pesem: Je angel Gospodov 

Bralec 2: Tretja skrivnost 

O Marija, kako si se razveselila, ko si rodila Stvarnika, po katerem so hrepeneli vsi 

narodi, in ostala devica. Blagoslovljena si med ženami, ker si nam rodila edinorojenega 

Božjega Sina, Jezusa Kristusa. On je nebeški Kralj – Jagnje Božje, ki odjemlje grehe 

sveta. Rodila si nam svetega Odrešenika, ki ga molimo v najsvetejšem zakramentu. 

Prosi za nas, O Marija, Kraljica miru, da se razlije v naše duše mir, ki so ga oznanjali 

angeli ob rojstvu tvojega Božjega Sina. Prosi, o Marija, da zavlada nebeški mir v 

vesoljni Cerkvi in v njej obrodi obilne milosti. Amen. 

Oče naš. Zdrava Marija … Jezus, ki si ga Devica Brezmadežna z veseljem rodila. 

 

Pesem: O moj Gospod, bodi zahvaljen 

Bralec 1:  Četrta skrivnost 

O Marija, kakšno veselje je navdalo tvoje Srce, ko so prišli Modri z Vzhoda molit 

tvojega Božjega Sina in mu prinesli zlata, kadila in mire! Prosimo te, tudi nam izprosi 

milost, da bomo v najsvetejšem zakramentu molili z živo vero, s trdnim upanjem in z 

gorečo ljubeznijo. Tvojega Sina Jezusa želimo ljubeče častiti, da ga bomo tudi v nebesih 

gledali iz obličja v obličje in se s teboj veselili v njegovi slavi. 

Oče naš. Zdrava Marija … Jezus, ki si ga Devica Brezmadežna z veseljem dala 

Modrim moliti. 

 

Pesem: Jaz sem otrok Marijin 



Bralec 2: Peta skrivnost 

O Marija, kako si se razveselila, ko si po treh žalostnih dneh iskanja našla svojega 

Božjega Sina med učitelji v templju. Prosimo te, pomagaj nam, da se zaradi grehov ne 

bomo nikoli ločili od svojega Zveličarja. Izprosi za nas, da bo usmiljeni Odrešenik v 

najsvetejšem zakramentu zdravil rane naših duš, nas tolažil in nam dajal potrebne 

milosti. Amen. 

Oče naš. Zdrava Marija … Jezus, ki si ga Devica Brezmadežna z veseljem v templju 

našla. 

 

Pesem: Povsod Boga  

Bralec 2: Šesta skrivnost  

O Marija, kako se je razveselilo tvoje Srce, ko si zagledala svojega od smrti vstalega 

Sina, ki je v tolikem trpljenju umrl na križu. Izprosi nam milost, da vstanemo iz groba 

grehov v novo življenje. Naj čakajo naše duše pripravljene na Jezusa, ki ga bomo prejeli 

pri sv. obhajilu. Pogosto obhajilo naj nam bo zagotovilo za večno življenje. Amen. 

Oče naš. Zdrava Marija … Jezus, ki si ga Devica Brezmadežna z veseljem prva videla,  

ko je od mrtvih vstal. 

 

Pesem: Lepa si, lepa si, roža Marija 

Bralec 2: Sedma skrivnost 

O Marija, kakšna sreča je napolnila tvojo dušo, ko te je tvoj Božji Sin sprejel v nebesa 

in ti poplačal vse tvoje kreposti! Ljuba Mati, vedno nam stoj ob strani in nam bodi v 

močno oporo, da bomo posnemali tvoje sveto življenje in v vsem izpolnjevali voljo 

nebeškega Očeta. Tako bomo tudi mi prišli v nebesa in se pri Bogu večno veselili s 

Teboj. 

Oče naš. Zdrava Marija … Jezus, ki je tebe, Devica Brezmadežna, z veseljem v nebesa 

vzel in za Kraljico nebes in zemlje kronal. 

 

 

 

 

 



 

  Zaključek  

 

Pesem: O moj Bog, dopusti mi 

Bralec 1: 

Povzemimo to razmišljanje in se vrnimo v tisto hosto s prve slike in med tista drevesa. 

Drevo življenja je stalo v raju. Potem se spomnimo trnja: med trnjem in osatom zraste 

Porciunkula. In ta Porciunkula potem ponuja vrata, vrata večnega življenja, samo treba 

jih je najti, treba potem imeti dovolj poguma, da na ta vrata potrkamo, da vstopimo 

skoznje in da imamo tudi dovolj poguma, da še koga povabimo zraven. Vsak od nas 

ima že neko izkustvo te Porciunkule. Vsaj iz slike, če ne v živo. Ali želimo, da bi bil še 

kdo drug deležen česa tako lepega. Kje in kako to ponuditi? 

 

Tišina 

 

Molitev za popolni – porciunkulski – odpustek. Tega prejme vsak, ki izpolni tri pogoje: "opravi 

zakramentalno spoved, prejme sveto obhajilo in moli v papežev namen". 

Vera, Očenaš, Zdravamarija in Slava Očetu. 

 


