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Šv. Pranciškus Asyžietis

• Šventasis Pranciškus 

Asyžietis gimė 1181 arba 1182

m. Asyžiuje, Italijoje –

mirė 1226 m.spalio 4 d. Jis 

buvo vienuolis, katalikų 

šventasis. 

• 1228 m. popiežius Grigalius 

IX Asyžiuje Pranciškų paskelbia 

šventuoju.



Šv. Pranciškaus atlikti darbai

• 1206 m. Apsivelka atsiskyrėlio abitą, imasi 

atstatyti Šv. Damijano bažnytėlę. Atstato 

San Pietro ir Porciunkulės bažnytėles.

• 1209 m. įkuriamas ordinas - pranciškonai 

pasauliečiai (Mažesniųjų brolių ordinas).

• 1212 m. įkuriamas Šv. Klaros Neturtėlių 

seserų ordinas.

• Italijos, gyvūnų, katalikybės plėtros, 

gamtosaugos ir prekybininkų globėjas.



Pranciškonų ordinas
• Šv. Pranciškaus Asyžiečio Italijoje įkurta 

vienuolija vadinasi Mažesniųjų brolių ordinu.

• „Mažesniųjų brolių ordino“ bendruomenė, kurią 

sudaro apie 18 000 brolių, kapucinai ir 

pranciškonai minoritai – trys didžiausios 

pranciškonų atšakos.

• Ordinui augant, 1217 m. Šv. Pranciškus paskyręs 

provincinius ministrus, brolius pasiuntė į 

Vokietiją, Vengriją, Ispaniją, Prancūziją ir Siriją. 

Šventojo mirties metais jau buvo 12 ordino 

provincijų, įkurtų įvairiuose kraštuose.



Ordino herbas



Pranciškonai Lietuvoje

• 1245 m. pranciškonai atvyko į Lietuvos 

teritoriją.

• Jie skleidė Kristaus mokslą Mindaugo 

rūmuose, dalyvavo jo krikšte, karūnacijoje, 

o pranciškonas Kuršo vyskupas Henrikas 

iš Liuksemburgo popiežiaus buvo 

paskirtas Mindaugo ir jo šeimos globėju.





Ordino siekiai ir skiriamieji požymiai

• Pranciškonai, kaip visi elgetaujantys ordinai, 

gyvena neturte ir pragyvenimui užsidirba iš amatų, 

socialinio, pastoralinio ir pedagoginio darbo.

• Kitas pranciškonų pajamų šaltinis yra piniginės 

aukos. 

• Vienas iš svarbiausių dalykų pranciškonų gyvenime 

yra sielovada. Todėl pranciškonai apsigyvendavo 

pirmiausiai ten, kur labiausiai reikėdavo socialinės 

globos – pamažu suklestėjusių miestų 

priemesčiuose. 

• Dievo žodį apie taiką ir išganymą pranciškonai 

skelbė pavyzdžiu ir mokymu.



Informacijos šaltiniai:

• http://www.ofm.lt/Sv._Pranciskus.html

• http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranci%C5

%A1konai

• http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v._

Pranci%C5%A1kus_Asy%C5%BEietis#

Vienuoli.C5.B3_ordinai

http://www.ofm.lt/Sv._Pranciskus.html
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pranci%C5%A1konai
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v._Pranci%C5%A1kus_Asy%C5%BEietis


Ačiū už dėmesį!


