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Vsem sestram in bratom OFS  

v vseh narodnih bratstvih OFS! 

 

Kajti vsako veselje ima svoj čas in sodbo, veliko zlo je za človeka, kar pritiska nanj:  kajti nihče 

ne ve, kaj bo nastalo, kajti kadar bo nastalo, kdo mu bo povedal? Noben človek nima oblasti nad 

dihom, da bi mogel zadržati dih življenja, in nihče nima oblasti nad dnevom smrti, za smrtni 

boj ni odloga, krivica ne reši tega, ki jo počenja. Vse to sem gledal, ko sem svoje srce obračal k 

slehernemu dogajanju, ki se godi pod soncem v času, ko človek vlada nad človekom njemu v 

škodo. (Prd 8,6-9) 

 

Dragi sestre in bratje, 

naj vam Gospod podari mir! 

 

Želim si, da vam tega pisma ne bi bilo treba napisati, vendar o tragičnih dogodkih teh 

dni ne mogoče molčati. Nihče nam ni povedal, kaj bo nastalo! Nekaterim od nas je 

Ukrajina blizu, medtem ko je od drugih precej oddaljena. Vendar ne smemo misliti, da 

se to lahko zgodi le tam in njim, nikakor pa ne pri nas in nam. Ko molimo za mir v 

Ukrajini, ne smemo pozabiti, da bi se kaj takega lahko zgodilo tudi nas. Ni 

samoumevno, da živimo v miru, samo poglejmo v zgodovino. Mir ni nekaj naravnega. 

Mir ni zgolj premirje. Mir ni molk orožja. Mir je dar Boga. In kot takega ga sicer dobimo 

od Boga zastonj, vendar moramo pri tem biti aktivni, da ga imamo.  

Mir pomeni, da sam nimam nobenih namenov prizadeti druge ljudi in da drugi nimajo 

namena prizadeti mene.  Mir pomeni, da spoštujem druge in da me drugi spoštujejo. 

Mir pomeni imeti dobre namene in spoštovati svobodo vsakega Božjega otroka.  

Zaradi tega si moram postaviti meje, da bi imel mir. Mir je to, kar občutim v svojem 
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srcu, kajti Bog je tisti, ki ga je postavil tja. Mir je to, da sem zadovoljen s tem, kar imam, 

kajti v srcu imam Boga in to je zame dovolj. 

Vojna ne prizadene samo žrtev, ampak vse, ki so vključeni vanjo. V vojni ni 

zmagovalcev. Kajti zmaga pripada le Bogu in ne ljudem. Kakšna velika razlika je med 

tem, da premagaš druge in Božjo zmago. 

Posebej sedaj, ko začenjamo postni čas – čas pokore in sprave, se moramo zavedati, da 

je greh uničil prvotni mir, ki ga je ustvaril Bog. Papež Frančišek je dejal: Ukrajina si 

zasluži mir. Sam bi dodal: vsak narod si zasluži mir, vsaka ženska in vsak moški si 

zaslužita mir. Začnimo delati to, kar je naša naloga, da naredimo. Spravimo se z 

Bogom, s samimi seboj in s svojimi sosedi. Zaživimo pokoro, in nadaljujmo z molitvijo 

za vse, ki so vpleteni v vojno, najprej za tiste, ki so bili vanjo potegnjeni po nedolžnem, 

za naše sestre in brate v Ukrajini, za žrtve v Ukrajini in potem za tiste, ki ne vedo, kaj 

delajo (Lk 23,24). 

Zato vas vabim, dragi sestre in bratje, da okrepimo našo medsebojno povezanost, 

povezanost z vso Frančiškovo družino in s celotno Katoliško cerkvijo ter se 

pridružimo molitvi papeža Frančiška za mir na pepelnično sredo. Prepričani smo 

lahko, da naše molitve ne bodo preslišane. 

Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo (pri. Mt 6,12), in prenašajo 

slabosti in trpljenje. 

Blagor njim, ki ostanejo v miru (prim. Mt 5,10), zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal. 

(Frančiškova sončna pesem) 
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