
Spodbuda Duh  Assisija (27. v mesecu) 
(za mesec januar 2020) 
 
Kratko navodilo: Pred kratkim smo vstopili v Novo  leto. Tudi letos je papež Frančišek za 1. januar, ko praznujemo svetovni dan miru, napisal 
poslanico z naslovom: Mir kot pot upanja. Iz te poslanice in iz drugih virov sem  izluščil nekaj misli za molitev, ki jo bomo opravili 27. januarja 
2020. Molitev pa lahko prilagodite, spremenite ali tudi skrajšate, kot se vam bo zdelo primerno… 
 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 

Pesem: Božična pesem (po lastni izbiri) 

 
1. UVOD 
Mir je dragocena dobrina, predmet našega upanja, po katerem hrepeni vse človeštvo. Upanje v mir je 
človeška drža, ki vsebuje bivanjsko napetost, zato je tudi včasih težavno sedanjost »mogoče živeti in 
sprejeti, če vodi k nekemu cilju in če moremo biti tega cilja gotovi; če je ta cilj tako velik, da 
opravičuje napornost poti«, kot je zapisal papež Benedikt XVI. leta 2007. 
 
Odpreti in zasnovati pot miru je izziv, ki je toliko bolj zapleten, kolikor  so interesi, ki so v igri v 
odnosih med ljudmi, skupnostmi in narodi, mnogovrstni in si med seboj nasprotujejo. Najprej je 
potrebno nasloviti moralno zavest ter osebno in politično voljo. Mir namreč zajemamo v globini 
človekovega srca, politično voljo pa je treba vedno okrepiti, da bi začela nove procese, ki naj med 
seboj spravijo in zedinijo osebe in skupnosti. 
 
Svet ne potrebuje praznih besed, temveč prepričane priče, tvorce miru, ki so odprti za dialog brez 
izključevanja in manipuliranja. Miru namreč ni mogoče zares doseči, dokler ni prepričanega dialoga 
moških in žensk, ki resnico iščejo onstran ideologij in različnih mnenj. Mir kot vemo, ni nikoli za vedno 
pridobljen, marveč ga je treba  neprestano graditi; je pot, po kateri hodimo skupaj, ko vedno iščemo 
skupno dobro in si prizadevamo, da držimo dano besedo in spoštujemo pravo. V medsebojnem 
poslušanju lahko rasteta tudi poznanje in spoštovanje drugega, dokler v sovražniku ne spoznamo 
obraza brata. 
 
2. LITANIJE SVETEGA DUHA (iz molitvenika) 
 
3. KRATKO PREMIŠLJEVANJE 
Frančiškov mir. 
Kaj je torej Frančiškov mir? Iz dejstva, da je Bog varnost duše, sledi, da je tudi njen počitek. 
Bog je torej mir. Benediktinski mir izhaja iz samostanske duhovnosti, za katero je značilna 
modrost: mir je znak notranje enotnosti vseh sil. Meniška duhovnost je čudovita, toda pri 
njej odnos ni tako bistven in prevladujoč kot v frančiškovski duhovnosti. V nobeni krščanski 
duhovnosti ne najdemo tako živega občutka za odnos Boga do človeka in človeka do Boga, 
kot v frančiškovstvu. 
Mir za svetega Frančiška ni harmonija ali izkustvo notranje polnosti. Za sv. Frančiška je mir 
Bog sam: Ti si mir. Frančiškova duša najde in poseduje mir v Bogu. Zaradi tega je 
frančiškovski mir posledica določenega odnosa. Ta odnos živi v molitvi, ker sam Bog hrani 
dušo z mirom (Frančiškovski viri). Zato je sad Duha »čist, preprost in resnični mir« 
(Nepotrjeno vodilo XVII. pogl.). 
Mir v Hvalnicah Bogu je sama navzočnost Boga v srcu človeka. Bog postane njegov mir. 
Frančiškovski mir ni mir, ki ga človek najde v sebi, temveč mir, ki ga človek najde v Bogu, 
kadar ne išče opore v sebi, ne varnosti v sebi, temveč v ponižnosti popolne predanosti zaupa 



samo v  Boga. Frančišek se je dal posedovati Bogu in Bog se je dal posedovati Frančišku; Bog 
je postal njegov mir. 
Tako se mir združi v Frančišku z ljubeznijo, ponižnostjo in potrpežljivostjo; je izraz enotnosti, 
duhovne lepote, sreče. Lahko bi se zdelo, da v Hvalnicah lastnosti Boga med seboj niso v 
resničnem odnosu in da svetnik slavi Boga z neurejenim množenjem besed in da gre le za 
izpoved neizčrpnega bogastva njegovega izkustva, toda temu ni tako. Nasprotno, ravno v 
njihovem verižnem, zakritem, a realnem sosledju Frančišek pričuje o »svojem poznavanju« 
Boga. Bog je mir, ker je ljubezen, ponižnost, potrpežljivost, ker je lepota in varnost; v miru, ki 
je Bog, duša živi srečno čistost in popolnost vseh kreposti, ki je polna in se počuti polna vseh 
dobrin. Frančišek ne more iskati nobene stvari zunaj Boga, ki je v njegovem srcu; v Njem, 
kateremu popolnoma pripada, ima vse. 
 
4. MOLITEV 
Molimo. 
Nadvse dobrotljivi Bog, ki si vez miru in želiš ljubezen: daj nam, svojim služabnikom, resnično 
povezanost s tvojo voljo, da bomo mogli premagati vsako skušnjavo, ki bi lahko vznemirila 
naš mir. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Amen. 
  
Pesem: O moj Bog, dopusti mi… 


