
Pobuda p. generala Saveria Cannistrà OCD za molitev za mir 
 
Dragi bratje in sestre, 
 
na dan 28. marca se bo dopolnilo 500 let od rojstva sv. Terezije Jezusove. S táko gorečnostjo 
pričakovani dan, na katerega smo se v vseh samostanih tako skrbno pripravljali v teku teh 
zadnjih let, je že zelo blizu.  
V homiliji, ki sem jo imel 14. oktobra 2014 v cerkvi samostana »La Santa« v Ávili pri maši, 
darovani na predvečer začetka uradnega leta te 500-letnice, sem si zamišljal vse nas, kako 
poskušamo naši sveti materi podariti nekaj vrednega na tako pomemben dan; in sem izrazil 
svoje mnenje, da je brez dvoma najboljše darilo (da je in da bo vedno) ona sama, Terezija 
Jezusova. 
Dva dni pred njeno obletnico, 26. marca, vas vabim kot njene sinove in hčere, da ji ponudite 
nekaj, kar bi jo brez dvoma napolnilo z radostjo: uro molitve. Uro posebne molitve, v kateri 
bo namen vseh molivcev mir v svetu. Svet je v plamenih, je kriknila Terezija, ko je gledala 
spore in razdore, ki so ogrožali družbo njenega časa. Tudi naš svet je v plamenih in včasih 
nismo dovolj občutljivi ali pa nimamo potrebnega zaupanja, da bi verovali, da lahko kaj 
storimo, da bi se ta požar pogasil. Včasih smo tako zaposleni z majhnimi stvarmi našega 
vsakdanjega življenja in s trenutnimi težavami, da pozabimo dvigniti pogled in opazovati 
obzorje ter na njem uzreti znamenja trpljenja, ki ga prinaša naša družba: vojne, spore, 
terorizem, javno ali domače nasilje, kriki bolečine, ki so pogosto zamolčani, preden jim je 
dano postati slišni. 
26. marec ne bo dan, ko bi se mogli skriti in pustiti, da te probleme rešujejo tisti, ki vladajo, 
tisti, ki nosijo odgovornosti. 26. marec bo dan, ko bo glas sv. Terezije odmeval v naših srcih 
in z njo se bomo tudi mi odločili, da bomo naredili tisto malo, kar lahko storimo, prepričani, 
da stanje v svetu ni táko, da bi se lahko z Bogom pogajali za malenkosti. 
Z veseljem vam sporočam, da se je sveti oče Frančišek odločil, potem ko je videl to pobudo 
in mu je bila zelo všeč, da bo uro svetovne molitve za mir začel on sam. Od tistega trenutka 
naprej vas vabim, da se notranje zberete v molitvi in imate pred očmi namen: mir. 
Dvignimo pogled k nebu, združeni s Kristusom, resničnim prijateljem, ki je na svet prinesel 
spravo z Bogom, in prosimo Očeta za dar miru, ki zahteva dialog, ta pa prispeva k spravi med 
ljudmi: odpuščajmo in odpuščeno nam bo, nam je rekel Gospod. Odprimo svoje srce 
odpuščanju, prosimo odpuščanja tiste, ki smo jih žalili, in prosimo Boga, naj nam podari mir, 
tisti mir, ki nam ga je obljubil Jezus in ga svet ne more dati in ki napolni srce z veseljem ter 
nas osvobodi strahu. 
Sinovi Cerkve, živimo močno to pobudo, ki jo je tudi papež Frančišek naredil za svojo, in 
povabimo k njej s svoje strani tudi vse verne, po zgledu Janeza Pavla II., kakor nas je on 
naučil v Assisiju. 
 
Povezan z vsemi – brati in sestrami – v Terezijinem Jezusu, p. Saverio 
 
  



Predlog za začetek molitve 
 
(predlog za sv. očeta Frančiška, ki bo sprejeta s potrebnimi spremembami kot okvir za 
začetek svetovne molitve za mir po vseh krajih, kjer se bo molilo) 
(na začetku ali na koncu maše 26. marca, ki jo bo papež Frančišek daroval v Domu sv. Marte, 
se bo začela svetovna ura molitve za mir s temi besedami): 
 
Dragi bratje in sestre, 
 Red bosonogih karmeličanov in karmeličank, vsa terezijanska družina, praznuje danes – 
združena z vso Cerkvijo – 500 letnico rojstva svoje ustanoviteljice, sv. Terezije Jezusove, 
cerkvene učiteljice. 
 
Na prošnjo generala Reda se bo v teku današnjega dne opravila ura svetovne molitve za mir 
po vseh karmelskih samostanih in po vsej terezijanski družini. Radosten se pridružujem tej 
pobudi in začenjam s temi besedami prošnjo k Bogu, Očetu vseh, naj po priprošnji Jezusa 
Kristusa razlije svojega Duha nad vse narode, da bo dialog med ljudmi premagal nasilje in 
spore, ki dušijo naš svet. Vabim, da se k tej molitvi pridružite vsi katoliški verniki, vsi 
kristjani drugih cerkva in tudi vsi pripadniki drugih ver ter vsi možje in žene dobre volje. 
 
(kratka tišina; v ta namen se prižge sveča) 
 
(naslednje terezijansko besedilo lahko bere sveti oče ali drug bralec/bralka) 
 
»Svet je v plamenih  /…/ in me naj tratimo čas in molimo za stvari, zaradi katerih bo, če jih 
Bog usliši, morda ena duša manj v nebesih? Ne, sestre moje, zdaj ni čas, da se z Bogom 
pogajamo za malenkosti!« (Terezija Jezusova, Pot popolnosti 1,5) 
(nadaljuje sveti oče ali bralec/bralka) 
 
 
Svet je v plamenih je boleč Terezijin krik, ko opazuje spore, vojne in razdore v družbi in 
Cerkvi svojega časa. Danes tudi mi vzemimo ta krik za svojega in ga izročimo Jezusu v 
obliki prošnje: Gospod, svet je v plamenih! 
 
(tišina) 
(nadaljuje sveti oče) 
 
Kakor sv. Terezija tudi mi vemo, da z lastnimi močmi ne bomo dosegli dragocenega daru 
miru. Oklenimo se torej skupaj z njo z vso močjo odrešilnega Kristusovega križa: »Oh, moj 
Gospod, moje usmiljenje in vse moje dobro! Kakšno večje dobro bi si mogla hoteti v tem 
življenju kakor biti tako blizu tebe, da ni razmejitve med teboj in menoj? Kaj je lahko sploh 
težavno v taki družbi? Česa se ne bi moglo storiti zate, če te imam tako blizu?« 
Pod križem Jezusa Kristusa, skupaj z devico Marijo, njegovo in našo materjo, ter skupaj s 
Terezijo prosimo Boga, naj se okrepijo možnosti za dialog in srečanje med ljudmi, da bi se 
naučili prositi odpuščanja in bi se vzpostavil mir po svetu kot sad sprave, ki nam jo je On 
prinesel, ko je prišel med nas. 
 
Molimo: 
 
Gospod, naš Bog, ki si po svojem Duhu zbudil sveto Terezijo, da bi svoji Cerkvi pokazal pot 
popolnosti, nakloni nam milosti, da bi živeli po njenem nauku in vžgi v nas željo po resnični 



svetosti, katere sad je sprava, ki vodi k miru. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem 
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 
 
Napotki za molitveno uro  
p. Emilio José Martínez, generalni vikar OCD 
 
Dragi bratje in sestre, 
 
danes dan nas je general Reda, p. Saverio Cannistrà, ocd, povabil na svetovno uro molitve za 
mir, ki naj se moli po vseh naših samostanih, pa tudi po vsej terezijanski družini, 26. marca 
2015. 
 
Molitev bo začel, kakor je zapisal sam p. Saverio, papež Frančišek, ki se mu ves Red iz srca 
zahvaljuje, da je hotel sprejeti pobudo in začeti z molitvijo ter jo tako spremeniti v molitev 
vse Cerkve. Brez dvoma gre za čudovit dar naši sveti materi Tereziji. 
 
Ura molitve se bo začela ob 6.00 (GMT). Od tega trenutka naprej bodo skupnosti lahko 
začele molitev za mir ob uri in na način, ki ga bodo spoznale kot najbolj rodovitnega in 
primernega. V nekaterih deželah bo morda potrebno molitev premakniti na 27. marca, kar 
sploh ni težava. Ni potrebno, da je ura v vseh deželah usklajena, namen je napolniti ure tega 
dneva z našo molitvijo in prošnjo za mir. 
 
Pošiljam tudi shemo molitve, ki jo je pripravil Center za pastoralne pobude s področja 
duhovnosti iz Burgosa (Španija), ki pa niti najmanj ne obvezuje: poslan vam je samo za 
orientacijo in zato, da bi ga lahko uporabile tiste skupnosti, ki bi to želele. 
 
Prosimo vas, da ves ta mesec objavljate v javnosti to pobudo, da bodo lahko sodelovali vsi, ki 
si tega želijo: sporočite jo škofom po škofijah, vašim župnikom skupinam laikov, ki vas 
obiskujejo in vsem članom terezijanske družine, da bodo lahko skupaj z vami sodelovali pri 
molitvi ali celo oni sami pripravili v času, ki si ga bodo sami izbrali, molitev v ta namen. 
Čudovito bi bilo tudi, če bi lahko povabili k sodelovanju družine, da bi se po svojih domovih 
zbrali v uri svetovne molitve za mir in da bi tudi bolniki in osamljene osebe sodelovali ter se 
tako čutili povezani ta dan v svoji molitvi z vsemi nami. 
 
Kot znamenje med uro molitve bomo postavili prižgano svečo na vidno mesto, da se bo tudi 
od zunaj videla (potrebno bo predhodno razložiti na določen način, kaj pomeni ta prižgana 
sveča). 
 
V skladu s Svetim sedežem želimo povabiti k temu trenutku molitvi tudi vernike drugih 
krščanskih cerkva in drugih veroizpovedi, kakor v svojem pismu zapiše p. general. Tam, kjer 
je to mogoče, vas prosimo, da to povabilo pride to teh krščanskih bratov in pripadnikov 
drugih ver. Lahko se pripravijo tudi ekumenske molitve in ustrezne medverske molitve, v 
skladu z navodili učiteljstva in ekumenskih komisij. 
 
Naj Bog sliši in usliši – po priprošnji sv. Terezije, naše karmelske matere, in sv. Jožefa – to 
prošnjo, ki jo polagamo v roke njegovega Sina, v zaupanju v Duha, ki moli v naši notranjosti. 


