
sv. Klara Asiška 

 

Klara se je rodila leta 1194 v Assisiju. Začudeno je opazovala 

spremembo v življenju dvanajst let starejšega Frančiška. 

Njegova odpoved vsakršnemu imetju je postala tudi njen ideal. 

Z osemnajstimi leti je leta 1212 pobegnila od doma in odšla k 

Frančišku v porcijunkulsko kapelo na ravnici pod Assisijem. Po 

legendi naj bi ji Frančišek odrezal dolge lase, potem pa ji izročil 

redovno oblačilo in pajčolan. 

Klarin beg iz bogastva v uboštvo je bilo rojstvo reda klaris, 

drugega reda sv. Frančiška. S sestro Nežo sta se naselili ob 

cerkvici svetega Damijana, kjer je sčasoma nastal majhen 

samostan. V naslednjih letih se je Klari pridružilo veliko 

število mladih žena. Leta 1216 je papež Inocenc III. redovni 

ustanoviteljici dodelil privilegij uboštva. 

Klara, ki je bila že od otroštva slabotnega zdravja, je bila od 

leta 1224 dokončno priklenjena na bolniško posteljo. Od tod je 

doživljala, kako se je njen red vedno bolj širil. Legenda 

pripoveduje o številnih Klarinih čudežih. Leta 1240 in leta 1241 ji je uspelo obvarovati 

samostan svetega Damijana pred saracenskimi napadi. 

Malo pred smrtjo, 9. avgusta 1253, je papež Inocenc IV. potrdil njeno redovno vodilo. Sv. Klaro 

so najprej pokopali v cerkvi sv. Gregorja v Assisiju. Papež Aleksander IV. je 15. avgusta 1255, 

dve leti po njeni smrti, Klaro razglasil za svetnico. Ko je bila leta 1265 dograjena cerkev, 

posvečena njej so tja prenesli tudi njene posmrtne ostanke. V kripti počiva še danes nerazpadlo 

telo. 

V stolnici svetega Rufina si obiskovalec lahko ogleda krstni kamen, nad katerim so prejeli 

zakrament krsta sv. Klara, sv. Frančišek in poznejši cesar Friderik II. Štaufovec. 

Pri Svetem Damijanu ima človek občutek, kot da je v nekem drugem, Klarinem svetu izpred 

sedmih stoletij. Mali samostan izžareva resnični kontemplativni mir. Od 13. stoletja, ko je tu 

živela Klara, se je le malo spremenilo. V jedilnici, kjer je nekoč jedla s svojimi sestrami, na 

njenem prostoru vedno stoji svež šopek. Na ogled je tudi celica, v kateri je Klara umrla. Tudi 

terasasti vrt je poln spominov: tu je sv. Frančišek Asiški napisal svojo Sončno pesem. 

 

http://www.cecilija.net/wp-content/uploads/2011/05/klara.jpg

