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Čez Golgoto se pride na Tabor. 

(bl. Matere Terezije za 11. junij) 

 

 

Drage sestre, 

na Tabor pa ne bomo prišle, če ne bomo doživele velikega tedna in velikonočnega jutra. Kaj 

to resnično pomeni, ta hip v naši provinci zelo doživlja s. Monika Šašek. Hvala za vse vaše 

molitve in skrbi, ki ji jih namenjate. Včeraj sem prebrala nagovor goriškega škofa msgr. Carla 

Roberto Maria Redaellija in vam jo posredujem. Mogoče bo v tem velikem tednu še katero 

nagovorila: 

»Kdor obhaja molitveno bogoslužje, mu je včeraj Cerkev pripravila čudovito darilo. Brali 

smo del besedila cerkvenega očeta svetega Gregorja Nacianškega, ki nas goreče vabi, da naj 

se poistovetimo z osebami iz poročila o Jezusovem trpljenju. 'Če si Simon iz Cirene,' piše sv. 

Gregor, 'si naloži križ in nadaljuj pot; če si pribit na križ kakor razbojnik, pošteno priznaj 

Boga […] za ceno smrti si kupi odrešenje, vstopi z Jezusom v raj, da boš spoznal, kolikšne 

dobrine si zapravil. […] Če si Jožef iz Arimateje, prosi za Jezusovo telo pri človeku, ki je 

Jezusa velel križati. Telo, ki je očistilo greh sveta, naj postane tvoja last. Če si Nikodem, 

nočni častilec Boga, ga mazili z dišavami za pokop. Če katera od Marij, se jokaj ob zori. 

Pohiti, da boš prvi videl od groba odvaljeni kamen, morebiti boš zagledal angela ali celo 

Jezusa samega.'  

Rad bi na tem mestu sledil spodbudam sv. Gregorja in na tem mestu molil h Križanemu tako, 

da se bom skupaj z vami poistovetil s pričami Jezusovega pasijona.  

Gospod, Juda sem, zatajil sem te, ker se ne strinjam s tvojim načinom reševanja sveta. Z 

vsemi močmi se moramo boriti proti slabemu in vsem, ki slabo delajo. Potrebujemo Boga, ki 

ureja stvari in ne Boga, ki se pusti križati. Tudi meni se spontano porodi vprašanje 'Kje je 

Bog?' ko vidim zlorabljene otroke, zastrupljene s plinom, ko vidim ljudi, ki so se mirno 

sprehajali po ulicah mesta in bili deležni terorističnega napada, ko vidim ljudi, ki so jih ubile 

ali ranile bombe vseh vrst, očete, matere, mlade, otroke, migrante, ki želijo samo živeti. Kje je 

Bog? Ali pa bi se moral vprašati: Kje je človek? 

Gospod, Peter sem. Tako kot on in njegovi tovariši tudi jaz nisem sposoben, da bi bil eno uro 

buden s teboj. Še več, ne celo uro, zmanjkuje me že po petih minutah. In kljub vsemu se mi 

zdi, da sem boljši od drugih. Koliko predlogov, koliko obljub spreobrnjenja, koliko 

prizadevanj, ki so se nesrečno končala zaradi moje nestanovitnosi, moje lenobe. Oh, kje je 



moj »biti boljši«?! Bi si pa želel, da bi tudi jaz jokal, kot je jokal Peter. Da bi se grenko 

zjokal. Toda, da bi bil deležen tudi tolažbe. Ker tudi jaz zaupam v tvoje usmiljenje. 

Gospod, Pilat sem. Človek, ki noče imeti sitnosti, Veš, da živimo v družbi, kjer drug na 

drugega prenašamo odgovornost in krivdo. Politikom, podkupljivcem, bankam, policiji, 

slabemu zdravstvenemu sistemu, šolam, birokraciji, migrantom, skratka, vsi so krivi, samo mi 

ne. Samo jaz ne. Jaz sem izvzet. Imam dovolj sitnosti, da mislim na samega sebe. Mirno si 

lahko umijem roke.   

Sem tudi Pilatova žena. Sem malce bolj pozorna, kot mož. Bilo mi je razodeto, da si pravičen 

in možu sem prišepnila, da naj se ne vmešava, da naj se ne ukvarja s pravičnim, ki me je v 

sanjah tako zelo preganjal. Tudi sam velikokrat nočem imeti opravka s teboj. Strah me je, da 

me bodo zasmehovali, če se bom izdal za kristjana na delovnem mestu, v gostilni, s prijatelji 

in prijateljicami. 

Gospod, eden izmed vojakov sem. Ubogi ljudje, izkoriščani in zapostavljeni so. Takoj pa, ko 

dobijo moč, se izživljajo nad drugimi. Tudi nad teboj. Kdo ve, zakaj ubogi poveličujejo 

bogate. Sprejemajo jih za svoje voditelje in se znašajo nad še revnejšimi. Tudi jaz nisem 

drugačen od ravnanja po načelu: trda roka do revežev in na lahko z mogočnimi. Ko bi se le 

spomnil, da si se ti poistovetil z ubogimi! 

Gospod, Cirenejec sem. Ubožec, ki sploh ni pomemben. Slučajno se je znašel v napačnem 

trenutku na napačnem mestu. In tako so ga prisilili, da je nosil križ. Koliko križev nosim, ki si 

jih sam nisem izbral: stiske, žalosti, težave, zatiranje, zavračanje, … in so tudi ljudje, ki so še 

na slabšem od mene. So družine, kjer se njihovim članom križi nalagajo hitreje, kot jih uspejo 

premagovati. Vendar je pa res: kadar se spomnim, da je križ, ki ga nosim, tudi tvoj, postane 

breme lažje, znosnejše. Kaj pa, če si ti pomagal Cirenejcu? 

Gospod, sem ena izmed žena, ki ti je sledila vse do vznožja križa. Veliko nezvestobe in 

grehov me zaznamuje, toda, od tebe se ne morem ločiti. Objokujem tvojo smrt, sem pa tudi 

poslanec tvoje zmage nad smrtjo.  

Gospod, Jožef iz Arimateje sem. Včasih se mi zdi nemogoče, kljub temu pa mi kdaj uspe 

narediti tudi kaj pogumnega. Seveda, ko sem v tvoji milosti, ko v meni deluje tvoj Duh, 

občutim ponos, da sem kristjan, ki ga ni strah. Samo včasih, veš. Ampak, takrat me prežame 

veliko veselje.  

Gospod, sem. Ja, v meni so vse osebe, omenjene v poročilu o tvojem trpljenju. V vseh se 

lahko najdem. Toda, na koncu sem jaz jaz. Poznaš me. Dobro poznaš mojo majhnost, mojo 

nezvestobo, moje grehe, moja izdajstva; poznaš pa tudi mojo željo, da bi bil pravi kristjan, da 

bi bolje živel evangelij, da bi pričal zanj z veseljem in v preprostosti. Jaz sem jaz. Toda v tem 

velikem tednu bi ti rad postal čim bolj podoben. Ali je to nemogoče? Pri Bogu ni nič 

nemogoče. Tudi sam si rekel: 'Če boste imeli vero kot gorčično zrno, boste rekli tej gori, 

prestavi se in gora se bo prestavila. Nič vam ne bo nemogoče.' […]Verjamem ti, Gospod, vse 

je mogoče, tudi to, da jaz letos vstopim s teboj v skrivnost tvojega trpljenja in tvoje smrti, da 

bom v nedeljo lahko skupaj z vso Cerkvijo zapel vstajenjsko alelujo.« 

Tako goriški škof  Redaelli. In njegovemu voščilu se pridružujemo tudi sestre provincialnega 

sveta. Da bi v nedeljo vse skupaj z vso vesoljno Cerkvijo v veri in veselju pele hvaležno 

alelujo za življenje in odrešenje.  

*** 

 



Še nekaj drobtinic: 

 Tej okrožnici prilagam zapisnik rednega zasedanja provincialnega zbora, ki je bilo 5. 

aprila 2017 na provincialatu na Šišenski. Hvala za vašo molitveno podporo. V zapisniku 

boste prebrale tudi novico, da gre s. Terezija Hostnik konec maja 2017 na novo delovno 

mesto v generalat v Rim. Zanjo je poimensko prosila generalna predstojnica s. Mary 

Maher in s. Terezija se je prošnji pozitivno odzvala. Sestre jo podpiramo v tem njenem 

novem življenjskem izzivu in kličemo nadnjo in njeno novo delo Božji blagoslov. 

 5. aprila je imela redno kontrolo pri onkologinji s. Suzana Klobučar. Izvidi so zelo 

razveseljivi in zdi se, da se je bolezen umaknila molitvam. Gospod je velik. Hvala za vašo 

podporo in molitev. Podpirajmo se med seboj še naprej, saj po molitvi se širi Božji 

blagoslov nad vse nas. 

 Mogoče ste nekatere zaznale spremembo v naslovu te okrožnice. Ja, sedaj bomo imele na 

vseh uradnih dopisih tale znak in to pisavo. Morda nam bo še uspelo spremeniti barvo, 

tako da bo pošta iz generalata imela vse v modrem, provincialna pa vse v črnem. Tako bo 

lažje razločevati. 

 Vabim vas k udeležbi na dnevu skupnosti, ki bo 2. maja 2017 v Ilirski Bistrici. Dopoldne 

bo nekoliko bolj resno, popoldne pa sproščeno in prepričana sem, lepo. Začele bomo z 

zbiranjem ob 9.30. Ker bomo že v maju in se bo nekaterim mudilo domov k šmarnicam, 

računam, da bomo dan zaključile z večernicami ob 16. uri. Prosim, prinesite brevirje s 

seboj, da bomo preprečile zmešnjavo z iskanjem knjig. Mislim, da ne bo nobena prišla z 

vlakom ali avtobusom zato teža ne more biti razlog, da bi knjiga ostala doma. Hvala za 

razumevanje.  

 Spominjam tudi na prijavo za duhovne vaje pri s. Štefki Bizjak. Bodo od 11.–17. junija, 

vodil jih bo p. Janez Novak, stiški opat. 

 

Drage sestre, upam, da se boste lahko udeležile obredov velikega tridnevja, ki naj nam s svojo 

bogato simboliko približajo skrivnost največjega čudeža, ki se obnavlja vsak dan na naših 

oltarjih. Vstajenjska ALELUJA pa naj z veseljem in upanjem napolni naša srca. 

 

Vse dobro vam želim. 

 

 

provincialna predstojnica 

 

 

 


