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3. og 4. oktober: Frans av Assisi 
Grunnlegger av fransiskanerordenen, 1181/82 – 3.10.1226 

 
For 800 år siden gav rikmannssønnen Frans bort alt det han eide. Han viet sitt liv til bønn og 
tjeneste for de fattige: til et liv preget av respekt og ærefrykt for Guds skaperverk. Det finnes 
legender om det nære vennskapet mellom Frans og dyrene, legender som minner om kjente 
keltiske helgener som Cuthbert 650 år tidligere. 
I en tid da kirken var blitt rik og mektig forkynte Frans fattigdomsidealet. I en tid da byene 
vokste fram i Europa ville Frans at hans følgesvenner skulle gå ut til de fattige, og ikke stenge 
seg inn i et kloster. Ordenen som er oppkalt etter ham skulle forkynne evangeliet og utøve 
sjelesorg, som tiggemunker uten penger, men med tillit til Guds hjelp. 
Frans var sjokkert over korstogets våpenbruk. Han søkte dialog med sultanen i Egypt for å 
møte muslimene med det kristne budskap som skal være preget av respekt og kjærlighet. 
Frans framstilte julens budskap med hjelp av ekte dyr og en krybbe med høy. Han blir regnet 
som opphavsmannen bak tradisjonen med julekrybben: Dyrene rundt krybben og den fattige 
flyktningefamilien peker fram mot paradisfreden som Jesus engang vil gjenopprette. 
Frans skal ha fått lignende sårmerker som Jesus hadde etter korsdøden (stigmata). Han døde 
på lørdag, 3. oktober i 1226. Dagen etter ble han begravet, og 4. oktober er blitt den offisielle 
helgendagen for Frans av Assisi. 
 
Bønn: Herre, gjør meg til et redskap for din fred. Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet 
hersker, tro der tvilen råder, håp der det er angst og nød. 
Hjelp meg å bringe tilgivelse der det er gjort urett, å skape forsoning der det er strid, å spre lys 
der det er mørke, å bringe glede der sorgen tynger. 
(fra den såkalte ”Frans av Assisis bønn”, i Norsk Salmebok med bønnebok, s.970 nr.37) 
 
Bibeltekster:   Sal 2  Jes 11,1-10  Mark 10,17-31 
 

Takk, gode Gud, for moder Jord, hun gjør oss ett med alt som gror. 
Hun bærer trær og blomster frem og smykker by og land med dem. 

Halleluja, halleluja. Takk for alle dine under. 
(fritt etter ”Solsangen” av Frans av Assisi, ved Olav Hartman, oversatt av E. Skeie, i Norsk 

Salmebok 281,5) 
 

Andre merkedager:  
 
4. oktober: Teresa av Avila (f. 28.3.1515) var mystiker og nonne som fikk stor betydning for 
fromhetslivet i den kristne kirke. I den romersk katolske kirken blir hun kalt for ”kirkelærer”. 
Hun døde på den 4. oktober i 1582 etter den julianske kalenderen. Dagen ble brukt som 
helgendag for Frans av Assisi, derfor ble minnedagen for Teresa lagt til den 5. oktober, som 
ble den 15. oktober etter den nye gregorianske kalenderen (se 15.10.). 
 
7. oktober (primstav) Britemesse: Dagen da Birgitta fra Vadstena ble kanonisert i 1391 (se 
23.7.) 
 


