V pripravi na praznik sv. Frančiška
Svetopisemski odlomek
Sir 44, 1-15
Izkažimo čast slavnim možem, našim
očakom po njihovih rodbinah.
Veliko slavo je ustvaril Gospod, to svoje
veličastje – od davnine.
Bili so vladarji v svojih kraljestvih, zaradi
svoje moči znameniti možje,
svetovalci zaradi svoje pameti, oznanjevalci
prerokb;
voditelji ljudstva s svojimi nasveti in zaradi
razumnosti v poučevanju ljudstva;
v njihovi vzgoji so bile modre besede.
Bili so takšni, ki so za pesmi iznašli napeve
in pisali pripovedne pesnitve.
Bogati možje so bili, obdani z močjo, v miru so živeli po svojih domovih.
Vse te so slavili njihovi sodobniki, bili so ponos v svojih dneh.
Med njimi so taki, ki so zapustili ime, tako da še odmeva njihova slava.
So pa tudi taki, za katerimi ni spomina; izginili so, kakor da jih sploh ne bi bilo.
Postali so, kakor da bi se ne bili rodili, in tako tudi njihovi otroci za njimi.
Ti pa so možje usmiljenja, katerih pravična dejanja niso utonila v pozabo.
Z njihovimi potomci bo ostala dobra dediščina, njihovi vnuki.
Njihovi otroci so ostali zvesti zavezam, in po njihovi zaslugi tudi njihovi otroci.
Na veke bo ostal njihov rod, njihova slava ne bo zbledela.
Njihova telesa so pokopali v miru in njihovo ime živi iz roda v rod.
Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti,
občestvo bo oznanjalo njihovo slavo.
Molitev na začetku
Litanije svetega Frančiška (eno od različic teh litanij najdemo tudi v molitveniku OFS na
strani 79)
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, usmili se nas!
Bog Sin, Odrešenik sveta,
Bog Sveti Duh,
Sveta Trojica, en sam Bog,
Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas!
Sveti Frančišek Asiški,
Sveti Frančišek, naš serafski oče
Sveti Frančišek, revni slednik Jezusa Kristusa,
Sveti Frančišek, goreči seraf ljubezni,
Sveti Frančišek, glasnik velikega Kralja,
Sveti Frančišek, oznanjevalec evangelija,
Sveti Frančišek, znanilec miru,
Sveti Frančišek, katoliški in povsem apostolski mož,
Sveti Frančišek, pristanišče svete Cerkve,
Sveti Frančišek, ljubitelj uboštva,
Sveti Frančišek, ogledalo čistosti,
Sveti Frančišek, učitelj poslušnosti,
Sveti Frančišek, vzor ponižnosti,
Sveti Frančišek, vzor pokore,
Sveti Frančišek, zgled majhnosti,
Sveti Frančišek, učitelj molitve,
Sveti Frančišek, vzor bratske ljubezni,
Sveti Frančišek, mučenec želja,
Sveti Frančišek, strežnik gobavcev,
Sveti Frančišek, služabnik siromašnih in zavrženih,
Sveti Frančišek, okrašen s Kristusovimi ranami,
Sveti Frančišek, prava podoba križanega Jezusa,
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta - prizanesi nam, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta - usliši nas, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.

-Prosi za nas, sveti oče Frančišek,
-da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. O Bog, ki si nam na poti sledenja svojega Sina dal svetega očeta Frančiška za
vodjo in učitelja, daj nam, te prosimo, da mi, ki častimo njegov spomin, vidimo zgled

njegovega življenja in si zaslužimo prejeti delež njegove slave v nebesih. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.

Pesmi
V raju blaženem kraljuješ
O moj Gospod, bodi zahvaljen
Skupaj
Res je prijetno
Uvodna dinamika
Iz Vodila FSR, člen 1:
Med duhovnimi družinami, ki jih je Sveti Duh vzbudil v Cerkvi, združuje Frančiškova
družina vse tiste člane božjega ljudstva, laike, redovnike in duhovnike, ki čutijo, da so
poklicani, hoditi za Kristusom po stopinjah svetega Frančiška Asiškega.
Na različne načine in v raznih oblikah, toda v živi medsebojni povezavi, žele uresničiti
v življenju in pri poslanstvu Cerkve karizmo skupnega serafskega očeta.

Poznavanje svetega Frančiška je eden od temeljev za sestro in brata OFS. Koliko je
temu tako, je mogoče preveriti v kratkem kvizu o našem serafskem očetu.

Kviz o svetem Frančišku Asiškem
Izberi pravi odgovor!
Kakšno ime so dali svetemu Frančišku pri krstu?
A - Pavel
B - Janez
C - Frančišek
D - Matej

Oče Peter je otroku spremenil ime v Frančišek. Kaj to ime pomeni?
A - plemenit
B - luč, ki sveti
C - Francozek
D - Bog je blizu

V katerem mestu je bil sveti Frančišek več kot leto ujetnik?

A - Milano
B - Neapelj
C - Verona
D - Peruggia

Kje je sveti Frančišek zaslišal glas: “Pojdi in popravi mojo cerkev!”?
A - v cerkvi svetega Damijana
B - v cerkvi svetega Rufina
C - v cerkvi Marije Angelske - Porciunkuli?
D - v votlini na Carceriju

Kakšen je bil cerkveni stan svetega Frančiška?
A - mežnar
B - diakon
C - duhovnik
D - zakristan

Za koga je sveti Frančišek ustanovil tretji red - danes OFS?
A - za duhovnike
B - za nekristjane
C - za ateiste
D - za laike

Kje je sveti Frančišek prejel stigme - Kristusove rane?
A - na gori La Verni
B - na romanju po Sveti deželi
C - na poti v Rim
D - v samostanu klaris pri sv. Damijanu

Koliko je bil sveti Frančišek star, ko je umrl?
A - 25 let
B - 38 let
C - 42 let
D - 45 let

Kdaj je sveti Frančišek umrl?
A - 3. oktobra 1226
B - 15. maj 1226
C - 4. oktober 1226
D - 17. julij 1248

Odgovori!
1) Kako se imenuje molitev svetega Frančiška, ki opeva Boga preko stvarstva? (Sončna
pesem)
2) Kako se imenuje drugi red, ki ga je ustanovil sveti Frančišek? (klarise)
3) S katero krščansko tradicijo povezujemo svetega Frančiška? (postavljanje jaslic)
4) Zavetnik česa/koga je sveti Frančišek? (okolja, trgovcev, Italije, cvetja, …)

Najdi vsiljivca!
- Hvalnica Bogu Najvišjemu, Sončna pesem, Zdrava Marija, O vzvišeni in veličastni Bog
- sveta Klara Asiška, sv. Ludvik IX., sv. Elizabeta Ogrska, sv. Angela Merici, sv.
Dominik Savio

Razmišljanje

27. januarja 2010 je med sredino splošno avdienco papež Benedikt XVI. spregovoril o sv.
Frančišku takole:

»Se svetu je rodilo sonce.« S temi besedami Božanske komedije (Raj, XI) Dante
Alighieri namiguje na Frančiškovo rojstvo v Assisiju ob koncu leta 1181 ali v začetku
l. 1182. Frančišek je pripadal bogati družini Bernardone in je preživel brezskrbno
otroštvo in mladost, ob tem pa gojil viteške ideale. Pri dvajsetih letih se je udeležil
vojaškega pohoda in bil zajet. Po vrnitvi v Assisi se je v njem začel počasen proces
duhovnega spreobrnjenja. V to obdobje segata srečanje z gobavcem, ki mu je
Frančišek dal poljub miru, in naročilo Križanega v cerkvici sv. Damijana. Trikrat se je
Kristus na križu zganil in mu rekel: »Pojdi, Frančišek, in popravi mojo Cerkev, ki se
ruši!«
»Popravi mojo Cerkev«
Ta preprost dogodek skriva globoko simboliko. Sprva je sv. Frančišek poklican, da
popravi cerkvico, ruševine te stavbe pa so tudi simbol dramatičnega in

zaskrbljujočega stanja Cerkve tistega časa, zaznamovane s površno vero in
duhovščino z malo gorečnosti. V tej razrušeni Cerkvi stoji v središču Križani in
govori, kliče k prenovi, kliče Frančiška, da popravi cerkvico sv. Damijana. To je
simbol klica k prenovi Kristusove Cerkve.
To daje misliti tudi na sanje papeža Inocenca III., ko je videl, da se bazilika sv. Janeza
v Lateranu podira in da majhen in nepomemben redovnik z ramo podpre cerkev.
Inocenc III. je bil mogočen papež, teološko izobražen, z veliko politično močjo, a
vendar naloga, da prenovi Cerkev, ni pripadla njemu. Po drugi strani pa moramo
omeniti, da sv. Frančišek ne prenavlja Cerkve brez papeža ali proti njemu, ampak
samo v občestvu z njim.

Vrnimo se k Frančiškovemu življenju. Ker mu je oče očital, da je preveč velikodušen
do revežev, se je Frančišek pred asiškim škofom slekel in s tem dejanjem pokazal, da
se odpoveduje dediščini. Kot v trenutku stvarjenja Frančišek nima ničesar razen
življenja, ki mu ga daje Bog, v čigar roke se izroča. Potem je živel kot puščavnik,
dokler ni leta 1208 doživel drugega preobrata. Ko je poslušal Jezusov govor o
pošiljanju apostolov (iz Matejevega evangelija), je Frančišek začutil klic k življenju v
uboštvu in predanosti oznanjevanju. Pridružili so se mu tovariši in leta 1209 se je
odpravil v Rim, da bi papežu Inocencu III. predložil načrt za novo obliko
krščanskega življenja. Papež ga je očetovsko sprejel in uvidel božji izvor gibanja.
Asiški ubožec je razumel, da je potrebno vsako karizmo, ki jo daje Sveti Duh,
postaviti v službo Kristusovega telesa, Cerkve. V življenju svetnikov ni nasprotja
med preroško karizmo in karizmo oblasti.
Frančišek in njegovi vedno številnejši bratje so se naselili pri Porciunkuli, na nadvse
svetem kraju za frančiškovsko duhovnost. Tudi Klara, mlada Asižanka iz plemenite
družine, je zakorakala po njegovih stopinjah. Tako se je začel drugi red sv. Frančiška,
red klaris.
Evharistija pri sv. Frančišku
Pri Frančišku se je ljubezen do Kristusa še posebej izrazila v češčenju presvetega
zakramenta evharistije. V Frančiškovih spisih beremo ganljive izraze, kot na primer:
»Vsak človek naj bo v strahu, ves svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na
oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, Sin živega Boga. O čudovita visokost in
pretresljiva ljubeznivost! O vzvišena ponižnost! O ponižna vzvišenost, da se Gospod
vesoljstva, Bog in Božji Sin tako poniža, da se zaradi našega zveličanja skrije pod
neznatnim koščkom kruha!«
Frančišek je duhovnikom vedno izkazoval veliko spoštovanje in je priporočal, naj jih
vedno spoštujejo, tudi če bi bili osebno tega malo vredni. Kot razlog za to je navajal

dejstvo, da so prejeli dar posvečevati evharistijo. Dragi bratje v duhovništvu, nikoli
ne pozabimo tega nauka: svetost evharistije zahteva od nas, da smo čisti, da živimo
skladno s skrivnostjo, ki jo obhajamo.
Iz ljubezni do Kristusa se rojeva ljubezen do ljudi in tudi do vseh božjih ustvarjenin.
To je še ena značilna poteza Frančiškove duhovnosti: čut vesoljnega bratstva in
ljubezen do stvarstva.
Dragi prijatelji, Frančišek je bil velik svetnik in vesel človek. Njegova preprostost,
ponižnost, vera, njegova ljubezen do Kristusa, njegova dobrota do vsakega človeka,
zaradi vsega tega je bil vesel v vsakem položaju. Med svetostjo in veseljem obstaja
globoko razmerje, ki ga ni moč razdreti.
Naj nam Devica Marija, ki jo je Frančišek nežno ljubil, izprosi ta dar. Njej se izročamo
z besedami asiškega ubožca: »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 ... svojega
presvetega ljubljenega Sina, Gospoda in Učenika.«

Svetnik iz Frančiškovih vrst
sv. Frančišek
Bolj natančne življenjepise je mogoče najti v različnih knjigah ali spletnih straneh.
Vprašanja za premišljevanje in pogovor v bratstvu (lahko v manjših skupinah ali osebno
– na koncu sledi podelitev)

1. Kje ste se prvič srečali s sv. Frančiškom Asiškim?
2. Kaj vas je pri asiškem ubožcu nagovorilo in pritegnilo?
3. V čem je sv. Frančišek prerastel vsa stoletja in sveti kot luč v temi?
4. V čem ga želite posnemati?
5. Kako lahko obeležimo kot sestre in bratje praznik našega serafskega očeta?

Zaključek
Možnost:
- pripravimo sodelovanje pri sveti maši na praznik svetega Frančiška Asiškega (uvod
v mašo, prinašanje darov, uvod v Oče naš in pozdrav miru, zahvalna molitev po
obhajilu, pesmi ....);
- ne pozabimo na sodelovanje s FRAMO in FO, če te skupine v župniji so. Pripravimo
skupno praznovanje po sveti maši;
- skupaj z brati prvega reda (in drugimi) obhajajmo Transitus;

- pripravimo razstavo o svetem Frančišku Asiškem in Frančiškovem svetnem redu v
župniji (oglasna deska; prostor, ker se bratstvo srečuje, …).
Molitev
Vtisni, Gospod, svoje obličje vame,
da bo Oče, ko bo videl tebe v meni, ponovil: »To je moj ljubljeni sin.«
Vtisni, Gospod, svoje obličje vame,
da bo vsak, ki ga bom srečal, opazil v meni iskrico Očeta.
Vtisni, Gospod, svoje obličje vame,
da bom pričeval o tvoji luči, dobroti in neizmerni nežnosti, ki jo imaš za nas, svoje
otroke.
Vtisni, Gospod, svoje obličje vame,
da bom postal znamenje tvoje ljubezni, za majhne in uboge, za bolne in odrinjene.
Vtisni, Gospod, svoje obličje vame,
da bom postal živo platno, ki nosi znamenje tvojega izničenja in tvojega vstajenja.
Amen.

