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»(NE) SE DRUŽIT!« 

Živimo v času, ki nas je zaprl. 

Naša stanovanja so postala 

kakor rezervati, kamor naj drugi 

ne hodijo in mi iz njih le toliko, 

kot je resnično potrebno. Tako 

smo bratje in sestre 

Frančiškovega svetnega reda prikrajšani tudi za mesečna srečanja. 

Upamo, da jih pogrešate - tako druženja drug z drugim, kakor 

skupne molitve in kakšne duhovne spodbude. Pripravili smo vam 

priložnostno katehezo, s katero bi radi vsaj delno nadoknadili 

redno mesečno srečanje. Duhovno spodbudo naj prebere vsak 

sam doma (kjer sta mož in žena, seveda skupaj). Vprašanja naj 

pomagajo pri osebnem premišljevanju – preprosto sebi odgovori 

na vprašanja. Tvoj predsednik krajevnega bratstva ti bo 

posredoval tudi telefonsko številko ene sestre ali enega brata 

tvojega bratstva. Pokliči jo/ga in malo poklepetajta, kako je eden 

in drugi razmišljal o tej vsebini. Ta del pogovora lahko začneš z 

naslednjim vprašanjem: Kaj je pa tebi prišlo na misel ob zgodbi, ki 

smo jo prejeli? Ne pozabita poklepetati tudi o drugih bolj 

vsakodnevnih stvareh. Naj te ne bo strah, zaupaj in se veseli 

lepega doživetja ob tem klepetu.  

(PS: tudi tebe bo nekdo poklical, tako boš imel-a dva klepeta. 

Predvsem pa ne pozabi, nekdo čaka tvoj klic). 

Glede na razmere, v katerih živimo, smo izbrali utrinek iz 

Frančiškovega življenja, kako se je srečeval z osebami, ki so bile 

izločene iz družbe, to je z gobavci. Gobavci so bili pahnjeni v 

osamitev, odstranjeni iz skupnega življenja. Z njimi ni bilo 

dovoljeno imeti kontaktov, razen najnujnejših.  
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Poglejmo si, kako je to srečanje z gobavcem opisal N. G. van 

Doornik v knjigi Frančišek Asiški, brati in prerok za naš čas 

(Ljubljana 1983, str. 21): 

Ko se je Frančišek nekega dne sprehajal 

po dolini, se je nenadoma pojavil pred 

njim gobavec. … Ob tem nenadnem 

srečanju je obšel Frančiška gnus. Lahko bi 

vrgel bedniku kakšen kovanec in se 

oddaljil. Nenadoma pa je zagledal čisto 

drugačno podobo: v tem gobavcu se mu 

je prikazal sam Bog, da bi mu ponudil 

roko. Tedaj je razjahal in položil v 

nesrečnikovo roko nekaj denarja. Potem 

je prijel to roko in jo poljubil. Poljubil jo 

je, kakor da ni dal, temveč prejel. Saj je 

bila božja roka, ki mu je dala moč, da je 

največji odpor spremenil v najglobljo 

ljubezen. 

To dejanje je značilno za Frančiškov značaj. Nikoli ni ustanovil 

nekega odbora za pomoč gobavcem. Še manj je to primer 

»caritas« v pomenu »narediti dobro delo«. Frančišek ne vidi tega, 

da bi bilo treba narediti dobro delo, temveč človeka, ki mu je 

treba pomagati. Noče dajati denarja, temveč samega sebe. 

 

Jezusova beseda (Mt 8,2b-3): 

Gobavec je rekel Jezusu: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« 

Jezus je iztegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi 

očiščen!« In pri priči je bil očiščen gob. 
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V premislek: 

1. Kako se počutim v osamitvi? Kako jo preživljam? Ali mi je 

težko? V čem? Kaj pogrešam? 

2. Kako mi gre navezovanje stikov z drugimi? S kakšnimi ovirami 

se srečujem pri navezovanju stikov? Na kakšen način se kljub 

omejitvam, ki jih je sedaj postavila družba, srečujem z drugimi? 

3. Kako gledam na druge? Kako bi razvrstil-a ljudi glede na svoje 

gledanje nanje? Morem biti vedno dobronameren v ocenjevanju 

drugih? Koliko lahko v drugem človeku vidim Kristusov obraz? 

4. Kaj lahko dam drugemu? Kaj prejemam, ko se povezujem z 

drugimi? 

 

Iz Vodila OFS 

Člen 13: Kakor gleda Oče v vsakem človeku svojega Sina, 

Prvorojenca med mnogimi brati, tako Frančiškovi bratje in sestre v 

svetu sprejemajo vse ljudi ponižno in vljudno kot Gospodov dar 

in Kristusovo podobo. Duh bratstva naj jih razveseljuje in jih 

naredi pripravljene, da se bodo izenačili z vsemi ljudmi, posebno 

najmanjšimi. Zato naj skušajo ustvariti življenjske razmere, ki bodo 

vredne ustvarjenih bitij in jih je Kristus odrešil. 

Člen 19: Kot nosilci miru naj se zavedajo, da ga je treba 

neprestano graditi; z dialogom naj iščejo pota edinosti in 

bratskega razumevanja in naj zaupajo v navzočnost Božjega 

kvasa, ki je v človeku, in v preoblikovalno moč ljubezni in 

odpuščanja. Oznanjevalci popolnega veselja naj ob vsaki 

priložnosti skušajo drugim prinašati veselje in upanje. 
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MOLITEV 

Gospod, naredi nas za mavrico, za vidno znamenje miru in sprave.  

Za mavrico, ki spaja dve tisočletji, za nebeško znamenje,  

ki si ga ti sam postavil na nebo.  

Naredi nas za znamenje večne obljube, za znamenje upanja,  

za znamenje tvoje ljubezni do stvarstva, za znamenje Duha,  

ki prenavlja svet.  

Podari nam mir, ki prihaja od sprave s Teboj.  

Daj nam prijateljstvo, ljubezen do življenja in do stvarstva.  

Zbudi nas iz zaspanosti, Gospod, in nam daj več poguma,  

da bomo zmogli živeti v večji solidarnosti drug z drugim,  

da bomo izkazali usmiljenje ubogim in da bomo občutljivi za 

trpeče.  

Daj nam, da ti bomo sledili z večjo gorečnostjo.  

Da, Gospod, naredi naše bratstvo za mavrico, za znamenje upanja 

v svetu, ki prihaja.  

Amen.  

 

 

 

Z zgoraj omenjeni telefonski pogovor pokliči _____________________________, 

na telefonsko številko _____________________________. 


