
MOLIMO S SVETIM PISMOM 
Božja beseda kot sopotnica v vsakdanjem življenju. 
Srečanja bodo v samostanu, vsak 2. in 4. četrtek v mesecu 
po večerni maši (18.30). Vodi: s. Cirila Hostnik. 

 

KUHARSKA DELAVNICA  
Dekleta 8. in 9. razreda ste lepo vabljene na kuharsko 
delavnico, kjer boste lahko obogatile svoje znanje 
kuhanja. Delavnica bo enkrat mesečno ob sredah od 15.00 
do 17.30. Vodi in sprejema prijave: s. Cirila Hostnik   
 

TEČAJ KLEKLJANJA 
Da se naučimo nekaj novega, ni nikoli prepozno. Zato ste 
vabljeni na tečaj klekljanja, kjer se boste lahko naučili 
osnov, ali pa nadgradili že osvojeno znanje. Tečaj bo 
vodila  s. Ivanka Terček. Prijave in informacije: 
 s. Štefka Bizjak  
 

KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA 
Kateheza je namenjena predšolskim otrokom.  
Informacije dobite pri s. Marjetki Jeralič.  
 

SVETOVANJE 
Vsakemu je dana moč in sposobnost za soočanje z vsem, 
kar prinaša življenje. Včasih pa življenjske okoliščine ali 
dogodki pripeljejo v situacije, ko ne vidimo naprej in 
potrebujemo pomoč. Prijave in svetovalni pogovori za 
odrasle, otroke in pare: s. Martina Radež, specializantka 
geštalt psihoterapije 
 

DUHOVNO SPREMLJANJE 
Za rast v duhovnem življenju in poglabljanju osebnega 
odnosa z Bogom. Prijave in spremljanje s. Martina Radež.  
 

SKUPINA KLASJE 
Skupina starejših se srečuje vsak drugi in četrti četrtek v 
mesecu ob 10. uri. Klepet ob kavici, ki je okusna ravno zato, 
ker jo pijemo skupaj, pogovor ob določenih temah, radostih 
in skrbeh in skupna molitev povezujejo in opogumljajo. 
Skupina je odprta. 
Vodita ga. Marija Abram in s. Martina Radež 

 

DUHOVNA OBNOVA ZA ŽENSKE 
Z naslovom »OBISKANA 

BITJA SMO -  Z 
ELIZABETO IN 

MARIJO SKOZI 
ADVENT«. Vabljene 

žene, ki želite poglobiti radost 
srečanja in pričakovanja.  

Od  27. 11. 2015 do 29 11. 2015.  
Program bo spremljala s. Irena Jurgec.  

Prijave in informacije: s. Irena Jurgec 
 

SVETOPISEMSKI VIKEND 
Z naslovom »K NAM SE JE 
SKLONIL«. Ob Lukovem 
evangeliju bomo odkrivali 
veličino Božjega usmiljenja. 
Od  29. 1. 2016 do 31. 1. 
2016. Program bo vodila 
Jana Podjavoršek, prijave 
sprejema s. Štefka Bizjak.  
 

DUHOVNI VIKEND ZA MLADE 
Vabljeni mladi, ki bi radi v postnem 
času preživeli vikend v molitvi, 
skupnem druženju ter okušanju 
Gospodove usmiljene in ljubeče besede. 
Od 11. 3. 2016 do 13. 3. 2016.  
Program  bo spremljala s. Irena Jurgec.  
Prijave in informacije: s. Irena Jurgec 

 
NEKAJDNEVNI ODMIK Z 

OSEBNIM DUHOVNIM 

SPREMLJANJEM  
Za posameznike, 

po dogovoru.  
Informacije: s. Martina Radež 

 
Počitniški tedni so namenjeni dekletom različnih 
starosti. Poleg duhovnih tem je v tednu velik poudarek 
na učnih delavnicah: šivanje, kuhanje, kemija, ročne 
spretnosti in še druge delavnice. 

 
1. teden:  
od 27. 6. 2016 do 2. 7. 2016 
Vabljene dekleta od 5. do 7. razreda  
Prijave in informacije:  
s. Terezija Hostnik 
 

2. teden: 
Od 4. 7. 2016 do 9. 7. 2016 

Vabljena dekleta 8. in 9. razreda 
ter srednješolke.  

Prijave in informacije:  
s. Martina Radež 

 

3. teden: 
Od 8. 8. 2016 do 13. 8. 2016 
Vabljena deklata od 7. do 9. razreda  
Prijave in informacije:  
s. Terezija Hostnik 
 

4. teden: 
Od 22. 8. 2016 do 27. 8. 2016 
Vabljena dekleta 8. in  9. razreda 

ter srednješolke.  
Prijave in informacije: 

                                        s. Martina Radež 



DMT 

Vodnikova 13 a, Ilirska Bistrica 

Kontaktna oseba: s. Štefka Bizjak 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
 s. Štefka Bizjak: 051 671 757 

stefka.bizjak@rkc.si 
 s. Cirila Hostnik: 051 215 650 

cirila.hostnik@rkc.si 
 s. Martina Radež: 031 389 630 

martina.radez@rkc.si 
 s. Marjetka Jeralič: 030 316 343 

marjetka.jeralic@rkc.si 
 s. Terezija Hostnik: 041 380 593 

terezija.hostnik@rkc.si 
 s. Irena Jurgec: 031 485 987 

irena.jurgec@gmail.com 
 

 

  DOM 
MATERE 
TEREZIJE 

Šolske sestre de 
Notre Dame smo 
začele delovanje v 

Ilirski Bistrici leta 1888. Po vzponih in 
prekinitvah vzgojnega dela v duhu 
ustanoviteljice bl. matere Terezije 
Gerhardinger, je po obnovitvi leta 2006 
zaživel Dom matere Terezije. Sestre 
namenjamo dom različnim skupinam in 
posameznikom z željo, da bi  pripomogle k 
poglabljanju osebni rasti in vere. 
 

V domu je kapela za osebno molitev in skupno 
bogoslužje, dvorana in  štirje večnamenski 
prostori, dve sobi za voditelja ter 21 sob z 
dvema ali tremi posteljami z možnostjo 
pomožnih ležišč; vsaka soba ima kopalnico. 
prostori so urejeni tako, da omogočajo tišino,  
osebni stik z 
Bogom in 
med seboj 
zato, da bi 
živeli po 
krščanskih 
vrednostah 
za upanja 
polno prihdnost.  
                                      s. Štefka Bizjak 
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