
HODIM PO ASIŠKIH ULICAH
Assisi je prelepo italijansko mesto v sončni Umbriji. Leži na podnožju 
gore Subasio (1290 m), ki nudi tudi izjemen gradbeni material - rdečkasti 
kamen, iz katerega so v Assisiju zgrajene prav vse stavbe in cerkve, 
posejane po mestu kot prgišče biserov. Na vsakem koraku so svoj pečat 
pustili veliki umetniki, graditelji, Frančiškovi bratje in sestre. Meščani 
so skozi stoletja to dediščino skrbno vzdrževali in negovali, rože na 
skoraj vseh oknih in še po zidovih pa odražajo izjemno pozornost in 
gostoljubnost tudi današnje generacije, ki z veliko ljubeznijo ohranja v 
mestu mir in nasmeh. Assisi je mesto najbolj nenavadnih lepot vseh vrst.

Posebnost Frančiškovemu mesto dajejo njegove ulice, ki vse vodijo k 
svetemu kraju, k tistemu mestu, ki daje pravo lepoto in največjo vrednost 
Assisiju, to je njegovo mistično srce - grob sv. Frančiška Asiškega, ki leži pod 
baziliko sv. Frančiška. Bazilike se drži z mogočnimi oboki obdan samostan 
Sacro Convento, zaradi česar celotni kompleks od daleč izgleda kot veliki 
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»asiški oltar«, pripravljen za najsvetejšo daritev. Od tega milostnega 
izvira Frančiškovega groba se napotimo naprej po asiških ulicah. Najprej 
po glavni ulici San Francesco, ki teče po sredini Assisija in povezuje en 
konec mesta z drugim. Zaustavimo se v romarski kapeli iz 15. stoletja, 
kjer je stalno izpostavljeno Najsvetejše, nato nadaljujemo pot do 
prekrasne prvinsko ohranjene cerkvice sv. Štefana, v kateri je nedvomno 
molil tudi sv. Frančišek, in že smo na glavnem trgu pred Marijino cerkvijo. 
Od tod nas pot vodi do katedrale sv. Rufina, asiškega mučenca, kjer pri 
Frančiškovem krstnem kamnu obnovimo svoje krstne obljube. Le streljaj 
stran nas s svojimi značilnimi podporniki pričakuje cerkev sv. Klare. 
Na eni od teh ozkih in strmih ulic Assisija je nekega dne sv. Frančišek 
srečal bolnega človeka - gobavca. Premagal je svoj odpor do teh težkih 
bolnikov svojega časa. Razjahal je s svojega konja, se sklonil k njemu in ga 
poljubil. V od bolezni razpadajočem obrazu je prepoznal svojega tovariša 
iz mladostnih, viteških časov. Še tesneje ga je stisnil k sebi in s tem 
dejanjem - kot je sam pričeval, ozdravil svojo lastno gobavost, ki pa ni 
bila telesna, ampak duhovna. Frančiškovo gobavost so tedaj označevali 
egoizem, zagledanost vase, ošabnost ... Pri tem objemu pa so se mu 
naenkrat razširila duhovna obzorja, da je to zapisal celo v svoji Oporoki: 
»Kar mi je bilo do tedaj zoprno, se mi je spremenilo v dušno in telesno 
sladkost!« Naj nas sprehod po asiških ulicah predrami in spodbudi, da 
bomo po Frančiškovem zgledu vedno znova spoznavali svojo lastno 
»gobavost« svojo majhnost in krhkost in bomo bolj pripravljeni objeti in 
ponuditi roko pomoči bližnjemu bratu in sestri - posebej tistemu, ki trpi.

p. Janez Šamperl

Teden zaporov 2022
V tednu od 13. do 19. novembra 2022 bomo tudi letos obhajali teden 
zaporov. Vsako leto ga pripravimo v okviru Katoliške cerkve in tudi drugih 
krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v 
večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor.
Naslov letošnjega tedna zaporov je Hvala za. Težko pa je biti hvaležen, 
počastiti Boga, ko se življenje zdi brezupno, osamljeno ali nepravično. Z 
izrazom hvaležnosti za male stvari vendarle spoznamo, da so te dejansko 
velike - nov dan, ki nam prinaša novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, ki ga 
dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost neznanca, celo zvestoba domače 
živali. Hvaležnost nas vodi tudi v stanovitnost, h kateri nas vabi Kristus, da se 



nam vsakdanje življenje ne bi zdelo samoumevno in ne bi tekali brezglavo 
sem ter tja. Z vprašanjem, za kaj sem tukaj in zdaj hvaležen, se lahko usidram 
v dani trenutek in ohranjam pripravljenost, osredotočenost in odkrivam 
modrost, kaj je smiselno in kaj me napolnjuje. Komu in skupaj s kom sem 
lahko hvaležen, s kom lahko to hvaležnost delim in jo širim?
Molite z nami vsak dan tedna zaporov, ko letos potujemo skozi sovražnost, 
stigmo in obup, ko se premikamo proti upanju, hvaležnih src za vse, kar 
je pred nami.

Robert Friškovec, zaporniški vikar

Vsi sveti
Dnevi v začetku novembra nam kažejo, da smo člani Cerkve veliko 
občestvo: občestvo živečih in umrlih. Neogibno naše življenje teče 
h koncu. Marsikaj pride s tem na ta ali oni način do dovršitve, drugo 
se pretrga, ostane nedokončano in čaka na dovršitev. Tako smo kot 
Cerkev občestvo dovršenih in občestvo teh, ki čakajo na dovršitev. Saj 
smo »potujoče Božje ljudstvo«. Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki 
vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so se podali na pot 
Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati 
nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami. To 
je slovesni godovni dan naših dragih, v Kristusu starejših bratov in sester, 
ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). 
Apostol Pavel je v prvem pismu Korinčanom o razliki med zemeljskim 
in nebeškim večnim védenjem zapisal: “Zdaj gledamo z ogledalom, v 
uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa 
bom spoznal, kakor sem bil spoznan.” (1 Kor 13,12) Potemtakem so naši 
preminuli ali pokojni še kako živi. Morda bi lahko celo rekli, da so na nek 
način bolj živi kot mi. Imajo namreč spoznanje in védenje, ki je našemu 
omejenemu umu za zdaj še skrito. Na praznik vseh svetih se spominjamo 
predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, 
a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal. Morda 
so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost. 
Ti so namreč znali z Božjo pomočjo v življenju ohranjati in izpolnjevati, 
tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli. Zdaj se radujejo v neizrekljivem 
in veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam, 
kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v 
zelo veliko oporo naši slabosti.



DOGODKI - OBVESTILA
 ● Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo
V sredo, 23. novembra 2022, ob 12.00 bo sveta maša na Ponikvi, 
ki jo bo daroval predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. Po 
sveti maši bosta za udeležence na voljo kava in čas. Ob 14.00 bodo 
sodelavci Škofijske karitas Celje v Celju ob dvorani Golovec pripravili 
kosilo. Nato ste povabljeni na javno generalko ob 16.00 v dvorano 
Golovec v Celju. Sveto mašo bo neposredno prenašala TV Golica.

 ● Klic dobrote 2022
V sredo, 23. novembra 2022, bo v dvorani Golovec v Celju, potekal 
že 32. dobrodelni koncert - Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. 
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite v Celju. Vstopnice so voljo na 
tel.: 01 300 59 60 ali e-pošti: info@karitas.si. Neposredni prenos pa 
bo na TV SLO-1, Radio Slovenija in Radio Ognjišče. 
Besedilo so posredovali iz Slovenske karitas. Več informacij dobite 
na spletni strani: www.karitas.si

 ● Koncert Karitas, ptujsko završke dekanije
bo v petek, 25.11.2022 ob 19.00 uri. 
Lepo vabljeni!

 ● Dogotki pri sv. Vidu:
- srečanje zakoncev jubilantov, 6.11.2022 ob 10. uri
- ŽPS ima srečanje v sredo, 9.11.2022 ob 19.30 uri
- sv. Miklavž, 5.12.2022 ob 16.30 občinski dvorani ob 18.00 na Selah

 ● Dogodki pri sv. Andražu:
- praznovanje ob 110. obletnici šole v Leskovcu, 9.11.2022 ob 17. uri
- srečanje zakoncev jubilantov, 13.11.2022 ob 10. uri
- izdelovanje adventnih venčkov, sobota, 26.11.2022 ob 9. uri. 
   Prispevek ob odeležbi je 5€.
- praznovanje Andraževe nedelje, 1. Adventna nedelja, 27.11.2022 
   ob 10. uri
- sv. Miklavž, 5.12.2022, uro še sporočimo
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