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Ni mogoče ustreči vsem ljudem! 
(bl. M. Terezija) 

 

 

Drage sestre, 

vsakič, ko preberem zgornje besede naše ustanoviteljice, si rečem: »Če ona ni zmogla, ki je 

svetnica, se lahko od tega poslovim tudi jaz.« Pa vedno znova zapadem v skušnjavo in si 

prizadevam ustreči in vedno znova spoznavam, da pač to ni možno. Človeško, kajne? Tudi ta 

okrožnica je eden izmed takih poskusov. Enim sestram bo prišla prepozno, drugim bo v 

nadlego, tretje pa … no, vsaka zase ve. Sredi poletja, ko ste ene že imele milost delanja 

duhovnih vaj in druge celo milost nekajdnevnih počitnic, smo lahko hvaležne, da virus ni 

obiskal naših skupnosti. Seveda pa to ne pomeni, da smo obvarovanje trpljenja in bolezni. 

Hvala vsem, ki svoje trpljenje, stiske, negotovosti in molitev namenjate tudi za tiste potrebe, s 

katerimi se na nas obračajo ljudje. Nekatere sprašujete, kako to, da je kar naenkrat toliko 

molitvenih prošenj. Povedati je treba, da smo na naši spletni strani objavile obvestilo, da se 

lahko ljudje na nas obrnejo tudi s temi prošnjami. Prihajamo v situacijo, ko bo eno izmed 

naših osnovnih in temeljnih poslanstev prav molitev, trpljenje in zadoščevanje za vse ljudi in 

predvsem za naš narod.  

 

V soboto odhajam na duhovne vaje v Logarsko Dolino in se priporočam v molitev. Hvala. 

 

Premestitve v provinci: 

Kot sem že napisala v kratkih internetnih novičkah, sva se 6. julija 2020 s s. Terezijo Hostnik 

srečno vrnili iz Rima. S. Terezija je trenutno še na duhovnih vajah in potem gre še na kratek 

dopust. Po njem se bo preselila v Šentjernej, kjer bo prevzela svoje poslanstvo iz časa, preden 

je šla v Rim.  

S. Marjeta Fajdiga je, kot mi je bilo povedano, že sama sporočila po skupnostih, da je 

premeščena in sicer pride v Ljubljano, v skupnost na Podutiški. Poleg nujnega dela v hiši, bo 

poučevala verouk, za enkrat je dogovorjeno tako v Lj - Kosezah in v Velikem Gabru. 

S. Danica Kastelan pa je preteklo noč že prvič prespala v skupnosti na Šišenski 56 v 

Ljubljani. Njej se je za enkrat spremenilo samo bivališče, poslanstvo pa ji ostaja 

nespremenjeno. 

Že prej, takoj po ukinitvi koronskih medobčinskih omejitev pa se je iz novomeškega 

kapiteljskega hriba v Il. Bistrico preselila s. Judita Božič. To je že zelo znano, je pa prav, da je 

omenjeno tudi v tem »paketu« letošnjih sprememb. 
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Vsem sestram in vsem skupnostim, ki ste in še boste premestitve neposredno izkusile, želim 

polnost miru, zaupanja v Božjo previdnost in predvsem vere, da je vsaka selitev odprta pot za 

nov začetek. Naj vam bo blagoslovljen! 

Mislim, da v soboto, 1. avgusta 2020, pride na dopust tudi s. Martina Radež iz Rima. Vse 

skupaj je nekoliko odvisno od splošnih zdravstvenih predpisov. S. Martina bo v Sloveniji šla 

na duhovne vaje in verjetno imela teden za dekleta. Seveda pa bo imela tudi počitnice. Kaj 

več bomo zvedele, ko/če pride. 

 

Za 7. septembra 2020 je predviden redovniški dan v Veržeju. Prav je, da si ta datum 

rezerviramo, seveda pa bo o njegovi uresničitvi naknadno sporočeno.  

 

Za enkrat toliko. Vsem želim blagoslovljen preostanek poletnih mesecev.  

 

Vse dobro. 

 

 

provincialna predstojnica 


