
 

                     

                   Pohodniki Triglav - Sveti Frančišek Asiški 

IZLET V UMBRIJO IN OBISK ASSISIJA 

Z društvom Pohodniki Triglav iz Nove Gorice smo se sredi maja 2017 udeležili  pohodniškega izleta 
v Umbrijo. Trajal je tri dni in mene, ki sem svoj čas v Umbriji preživela točno en mesec, je najbolj 
zanimalo mestece Asissi, ki sem ga vsak dan opazovala iz učilnice v Peruggi, kjer sem "na stara leta" 
obiskovala tečaj italijanskega jezika. Čeprav sem takrat dokaj dobro spoznala celo Umbrijo, mi je 
prav  Assisi ostal najbolj v spominu. Vtisi iz leta 1991, ko je ravno takrat v Sloveniji "divjala" 
desetdnevna vojna, so se precej zabrisali, tako da sem tokrat  z zanimanjem čakala predstavitev 
slovenskega patra Janeza, ki naj bi nam razkazal  freske v obeh cerkvah. Žal smo krepko zamujali, 
kajti uradno smo pač bili na pohodniškem izletu in ne na ogledu Assisija, Peruge itd,tako da nas je 
pater  krepko "okrcal" in žal preveč na hitro "odžebral" svoje vodenje, tako da bom najbrž morala v 
Assisi še tretjič, ampak takrat res samo v Assisi. Ta kraj, ki je po moje eden najlepših na svetu, ima 
tudi najlepše freske na svetu in ne potrebuješ tedna dni, da si jih ogledaš kot v Rimu, ampak 
vendar kakšen dan oziroma vsaj več ur. 



Ob obisku Assisija, mesta v Umbriji,  smo se pohodniki vprašali, kdo sploh je bil sv. Frančišek 
Asiški? Zakaj se patri na Kostanjevici nad Novo Gorico, na Sveti Gori, na Vipavskem križu, v Piranu 
ali v Ljubljani imenujejo"frančiškani"? Dejansko je sveti Frančišek Primorcem  zelo blizu: tudi 
sedanji papež je, najbrž zaradi svoje skromnosti, povzel ime po njem. Cerkva je manj, na misel mi 
pride le koprska cerkev sv. Frančiška Asiškega. Kot sin iz premožne družine je bil v vojaški službi, 
kar spominja na življenje sv. Martina. Živel je le 44 let (1182 -1226). Po nekaj letih vojaške službe in 
iskanja samega sebe je dobil navdih, da bi bilo bolje, če bi  opravljal duhovna namesto vojaška 
dela. Nato je dejansko skupaj s prijateljem  z imenom Bernard pričel asketsko  življenje v kraju 
Rivotorno na pobočju gore Subasio nad Assisijem.  Nastanila sta se v skromni pastirski koči, ki ni 
bila njuna last in je  obsegala le dva prostora, onadva pa sta si dogradila manjšo kapelico. Tu sta 
živela le dve leti, kajti lastnik je kočo potreboval zase. In vendar je prav tu leta 1209 napisal znana 
pravila za delovanje frančiškanskega reda: uboštvo, čistost in pokorščina. Ko je prosil takratnega 
papeža v Rimu, naj potrdi njegova pravila, je le-ta to storil ustno, tako da jih je uradno potrdil šele 
naslednji papež in se tako kot uradni začetek frančiškanskega reda šteje leto 1223. Medtem je 
Frančišek prekinil vse  odnose s svojo družino in se tudi odpovedal dedovanju.  

Leta 1211 so Frančišek in njegovi tovariši zapustili Rivotorno in se naselili v t.im. Porcijunkuli v 
gozdu ob vznožju mesta Assisi. Tudi tu so bivali v skromnem kamnitem bivališču in v improviziranih 
bivališ - čih v okolici. Sama beseda "porcijunkula" (Porziuncula)naj bi pomenila "majhen molitveni 
prostor" .V tem času so se jim pridružili novi somišljeniki in prav to je bilo prvo jedro 
frančiškanstva. Frančišek je kmalu s svojo somišljenico Klaro ustanovil še red "klaris", nekakšno 
žensko verzijo frančiškanov. 

Leta 1221 je Frančišek pričel  z navado postavljanja jaslic,tako da je to običaj, ki traja že skoraj 800 
let. Na gori blizu Arezza je leta 1224 dobil  podobne rane, kot jih je imel Kristus, tako imenovane  
stigme. Slovar tujk pravi, da so stigme znamenja na telesu verskih gorečnikov ali histerikov. Od 
vsakogar je seveda odvisno, če v to verjame ali ne.  Frančišek Asiški je tudi dosti potoval in še 
preden je bil njegov red uradno priznan, je bil npr. v Egiptu,kamor je odšel, da bi spreobrnil 
tamkajšnjega sultana. Kdaj so ga proglasili za svetnika, meni ni poznano . 

Zaradi asketskega življenja, potovanj in prebivanja v neprimernih bivališčih je leta 1225 resno 
zbolel. Očitno pa še ni imel volje umreti, saj se je šel zdravit v več krajev, celo v Sieno. Ko je 
sprevidel, da mu ni rešitve,  se je vrnil v svojo priljubljeno kapelico v sedanji cerkvi "Santa Maria 
degli Angeli", kjer je leta 1226 umrl je v eni od koč sobratov, ki se imenuje "kapela odhoda". Tudi 
njo  smo si ogledali  v znameniti cerkvi kot  "Capella de lltransito". Nahaja  se je nekaj metrov proč 
od Porcijunkule. Tudi to je v Assisiju edinstveno, in sicer to, da nad starodavnim spominskim 
objektom stoji i mogočna cerkev. 

Hitro po smrti sv .Frančiška se je njegovo  čaščenje razširilo po vsem svetu. Že čez tri leta je bil 
napisan njegov življenjepis, ki mu jih je sledilo še več. Znano je tudi, da je bil pokopan v cerkvi sv. 
Jurija v Assisiju. Njegov sobrat, pater Elija pa je takoj po njegovi smrti začel zidati novo cerkev, t.im. 
Spodnjo baziliko, tako da so že leta 1230 vanjo prenesli Frančiškove posmrtne ostanke; Istočasno je 
takratni papež  dal zgraditi samostan in papeške prostore. Približno 20 let pozneje je naslednji 
papež dal zgraditi še Zgornjo  baziliko (1253. leta).  Arhitekt spodnje je bil pater Elija,  Frančiškov 
prijatelj, ki so mu pomagali številni sobratje ter razni obrtniki, medtem ko arhitekt zgornje cerkve  
ni poznan. Z notranjimi poslikavami obeh cerkva so končali čez dobrih 100 let, in sicer leta 1369. 



Freske obeh cerkva so dejansko največja vrednota Assisija. Naslednja stoletja so zgradbe 
dopolnjevali in zgradili od daleč vidne podporne zidove. Zgornja bazilika  je leta 1997 doživela 
potres;  takrat se je vsul del stropa, ki je pod seboj pokopal štiri ljudi; prav takrat se je tam nahajal 
lokalni fotoreporter, ki je posnel vse dogajanje, tako da smo lahko ljubitelji Assisija  vse  opazovali 
v živo po televiziji .In še to: pod spodnjo cerkvijo se točno pod oltarjem nahaja kripta, kjer so šele 
leta 1818 odkrili Frančiškove posmrtne ostanke. 

O svetem Frančišku je znanih več legend, da je živel po jamah, kakršno so nam pokazali v vasici 
Collicelo; da je razumel govorico živali itd. Po mojem mnenju so vse to le turistične legende. 
Nedvomno pa je res, da je bil zelo skromen človek in je skromnost  živel in ne samo propagiral in bi 
bilo dobro, da bi se vsaj malo prijela nekaterih današnjih cerkvenih funkcionarjev, ki ta trenutek 
živijo v Rimu in od vere odvračajo nekdaj verne ljudi.  

Marja Kolenc, junij 2017  Solkan 

           

         



    

 

    
 

     

 


