
 
 

PREMIŠLJEVANJE O BOŽJI BESEDI - OKTOBER 2022 

V veselem praznovanju beatifikacije Pauline Marie Jaricot 

 

 

torek, 4. oktober, 2022 

Sv. Frančišek Asiški (god) 

Gal 1,13-24; Ps 139; Lk 10,38-42 

 

Premišljujmo 

 

Danes ne moremo premišljevati o teh svetopisemskih besedilih, ne da bi imeli v mislih lik 

Frančiška Asiškega, zavetnika Italije, z njegovo umetnostjo življenja, načinom, kako biti kristjan v 

občestvu s celotnim stvarstvom. Kanoniziran leta 1228, se danes kaže kot sveti ljubitelj narave. Leta 

1979 ga je Janez Pavel II. imenoval za zavetnika ekologije. Toda navdihuje tudi miroljubne in njegova 

molitev je dobro znana: Gospod, naredi me za orodje svojega miru ... 

 V veri vemo, da smo povabljeni, da izpolnimo Stvarnikovo voljo: Človeka je postavil, da si 

podvrže zemljo in gospoduje vsem bitjem, ki jo naseljujejo, pa tudi, da je v občestvu z naravo. Ne 

gre za to, da smo v nasprotju z zemljo ali v položaju izkoriščanja ali uničevanja. Svetega Frančiška 

Asiškega Janez Pavel II. predstavlja kot zavetnika ekologov, v času, ko so nanje pogosto gledali 

zviška. Varovanje stvarstva je pomembno in po Laudato si ', je razmišljanje o ekologiji postalo 

bistvenega pomena. 

 Omeniti velja, da se je sveti Frančišek Asiški po plehki mladosti odločil živeti po evangeliju 

in služiti Kristusu, kar je odkril predvsem v revnih in zapuščenih. Želel je slediti Kristusu na najboljši 

možni način, z besedami in dejanji, katera so se dotaknila tudi src njegovih sodobnikov. S Frančiškom 

si upamo reči: »Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, posebno s soncem, velikim bratom, 

ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe, Najvišji, odseva …«. 

 Včasih pozabimo premišljevati o Gospodu, o njegovih delih, njegovih bitij, vesolju, luni, 

soncu, lepoti našega okolja. Včasih Ga pozabimo poslušati in napolniti svoja srca z njegovo Besedo 

življenja. Včasih poskušamo preprečiti tistim, ki si vzamejo nekaj časa z Gospodom, da bi Ga 

poslušali, premišljevali. 

 Bog je pripravljen razodeti svojega Sina v vsakem izmed nas, kot je to storil s svetim Pavlom, 

da ga lahko oznanjamo vsem, malim in močnim, tistim, ki ga že poznajo, in tistim, ki ga manj poznajo. 

Kot krščeni smo poslani vsem, vsem narodom. On, Gospod, nas pozna, vsakega izmed nas. Če človek 

sedi ali stoji, ve, kot pravi psalm 139. Od daleč prodira v vsako našo misel. Z nami je tudi takrat, ko 

dvomimo v Njegovo nevidno prisotnost. Nenehno polaga roko na vsakega izmed nas, bdi nad nami 

in nam odpira poti upanja in odrešenja. 

 Zato si vzemimo čas, da ga spoznamo, da preživimo čas z njim, da premišljujemo o njegovi 

besedi. Skušnjava, da bi rekli kot Marta, je velika: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo 

streči? Reci ji, naj mi pomaga!« K sreči je evangelij ohranil Gospodov odgovor: »Marta, Marta, skrbi 

in vznemirja te mnogo stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila najboljši del, ki ji ne bo vzet.« 

Dobro moramo opraviti dolžnosti, ki jih je potrebno narediti, in si vzeti čas za poslušanje Besede, za 

premišljevanje in kontemplacijo. Poslušati moramo Gospoda, se potopiti v njegovo Besedo, da bi 

živeti dobro, delali dobro, se spreobrnili in preoblikovali naša življenjska občestva, naše družbe in 

naš svet. 

 S papežem Frančiškom molimo: 

 Vsemogočni Bog, navzoč v vsem stvarstvu in v najmanjši izmed svojih stvari, ti, ki s svojo 

nežnostjo obdajaš vse, kar biva, napolni nas z močjo svoje ljubezni, da bomo varovali življenje in 

lepoto. 



 
 

Napolni nas z mirom, da bomo živeli kot bratje in sestre in ne bomo nikomur škodovali. 

Ozdravi naše življenje, da bomo svet varovali, ne pa ropali, da bomo sejali lepoto, ne pa 

onesnaževali in uničevali. 

Dotakni se src onih, ki na škodo revežev in zemlje iščejo le dobiček. 

Pomagaj nam odkriti vrednost vsake stvari, premišljevati o vseh stvareh in se jim čuditi, 

priznavati, da smo globoko povezani z vsemi bitji na naši poti k neskončni luči.  

Gospod, s svojo oblastjo in lučjo nam pomagaj, da bomo branili vsako življenje, zidali boljšo 

prihodnost, da bi prišlo tvoje kraljestvo pravičnosti, miru, ljubezni in lepote. 

Hvaljen, moj Gospod! 

Amen. (Laudato si’, 246) 

 

Pierre Diarra, 

Svetovalec Papeškega sveta za medverski dialog 

Papeška misijonska zveza-Pariz 

Katoliški inštitut Pariz 

Pariz, 7. november 2021 

 

Besedilo prevedel: Luka Biščak 
 


