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Ti si edina blaženost, 

zanjo si hočem prizadevati, 

o Bog. 

(beseda M. Terezije za 24. aprila) 
 

 

Drage sestre, 

 

sobota pred nedeljo Dobrega pastirja je danes in prepričana sem, da bo jutrišnja nedelja v 

marsikateri od nas prebudila spomin na lastno poklicanost. Spomin bo verjetno prebudil 

hvaležnost za osebno pot, ki smo jo začele skoraj tako kot Izraelci: »Ko je bil Izrael mlad, sem 

ga ljubil, iz Egipta sem poklical svojega sina. […] Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi, z 

vrvicami ljubezni« (Oz 11, 1.4). Vsaka ima izkušnjo, kako jo je Gospod povabil v svojo 

posebno čredo. In vsaka ve, kako je odgovorila takrat in kako odgovarja danes, vsak dan. 

Verjamemo, da je Bog naša edina blaženost, kot pravi Mati Terezija. Je pa tudi res, da si 

včasih zaželimo čisto človeške tolažbe in topline, prijazne besede in trdne opore. »Življenje v 

naši duhovni skupnosti je dajanje in sprejemanje ljubezni in spoštovanja,« pravi naša 

Konstitucija (tč. 7). In tudi to izkušnjo ima vsaka izmed nas. Ko čutimo, da smo deležne 

ljubezni in spoštovanja, potem to zmoremo deliti naprej. Zavedamo pa se tudi, da je 

»oblikovanje skupnosti naša življenjska naloga« (prav tam) in zato lahko postane zahtevna in 

utrujajoča, postaja izziv in klic k nenehnemu spreobrnjenju (GD 51). Za nami je praznovanje 

Velike noči in hvaležne smo, da smo bile po naših skupnostih deležne milosti obhajanja 

velikonočnih obredov, da smo lahko sprejemale zato, da moremo dajati. Toliko ljudi si je 

želelo pri obredih prisostvovati in naše skupnosti so bile z obredi obdarovane (prim. Lk 

10,24).  Kako živimo iz teh milosti? Upam, da jih še niso preglasile vsakdanje skrbi.  

 

Pred nami je mesec maj. Marijin mesec in ker Marijo sprejemamo kot mater naše 

kongregacije, naj bo ta mesec posvečen posebni pobožnosti njej na čas. S tem ne mislim, da bi 

morale po skupnostih uvajati nove molitve. Spodbujam pa, da bi to, kar že počnemo, delale v 

Marijinem duhu. Da bi molile, kot je molila ona; da bi se med seboj srečevale in pogovarjale, 

kot se je srečevala in pogovarjala ona. Tako bomo »obrodile sad v poslanstvu« (K 32) in 

postajale vidno »preroško znamenje« (K 8), h kateremu nas poziva tudi naše generalno 

vodstvo v svoji februarski okrožnici (18/21) in smo se k temu posebej zavezale v dokumentu 

zadnjega generalnega kapitlja Ljubezen daje vse: »Svoje pristno življenje v skupnosti 

sprejemamo kot preroško pričevanje edinosti v različnosti in služenje Božjemu ljudstvu.« 
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1. maja bomo začele z molitvijo devetdnevnice v čast naši bl. Materi Tereziji. Naj nam bo tudi 

ta žena svetel zgled in pričevanje tega, da se res da živeti tako, kot od nas pričakuje Bog.  

 

Pa še to: 

- spominjam, da bo letošnje duhovne vaje ponovno vodil gospod dr. Peter Žakelj CM iz 

Mirenskega Gradu. Bodo po ustaljenem koledarju, drugi teden v juniju: od 6.–13. junija 2021 

v Ilirski Bistrici. Prosim, da se čim prej prijavite s. Štefki Bizjak, da bo vedela pri čem je, v 

primeru, da bi k nam želela priti še katera sestra iz drugih kongregacij.  

- hvala za vso vašo molitveno podporo za vse namene, s katerimi se na nas obračajo ljudje in 

sosestre.  

- na zadnjem provincialnem zboru je bil eden od sklepov tudi ta, da se bomo potrudile za bolj 

dejavno sodelovanje in oblikovanje naše spletne strani. S. Alenka Žibert se je s pomočjo g. 

Antona Česna v vso stvar zelo preučila, spletno stran prenovila in naredila tako, da postaja vse 

nekoliko bolj novo in zanimivo. S tistimi sestrami, ki ste že kdaj prej kaj dajale v objavo, se je 

s. Alenka že povezala, druge pa, ki bi še želele sodelovati ali pa ste se na provincialnem zboru 

oglasile, da ste pripravljene kaj prispevati, bo s. Alenka kontaktirala in vam posredovala 

navodila, kaj in kako. Hvaležna sem s. Alenki, da se je v vso stvar zares poglobila in vsaki od 

vas iskrena hvala že vnaprej za vaše prispevke. 

- s. Ivanka je na zdravljenju oz. rehabilitaciji v Portorožu in bo hvaležna za molitveno 

podporo. 

 

Drage sestre, želim vam blagoslovljen čas in milosti poln majnik. 

 

Vse dobro. 

 

 

provincialna predstojnica 

 

 

 

 

 
 


