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Zapisnik rednega zasedanja provincialnega zbora 

Šišenska 56, Ljubljana, od 9.30 - 17.00 

 

Prisotne:  

s. Magda Burger, s. Karmen Balgač, s. Cirila Hostnik, s. Alenka Žibert, s. Boža Čotar, s. 

Ivanka Trček,  s. Marjetka Jeralič, s. Martina Radež, s. Pija Marc, s. Štefka Bizjak in s. 

Terezija Hostnik. 

Opravičeno odsotna: s. Slavka Cekuta.  

 

Dnevni red: 

1. Uvodna molitev v kapeli 

2. Uvodni pozdrav 

3. Branje zapisnika zadnjega provincialnega zbora 

4. Poročila: 

 poročilo o delu provincialnega sveta v preteklem letu 

 finančno poročilo province 

 poročilo o delu Zavoda ND in finančno poročilo Zavoda ND 

 poročilo o delu skupine za komunikacijo in tehnologijo 

 poročilo Shaloma  

 poročilo o srečanju evropskih provincialnih svetov in generalnega sveta v 

Münchnu 

5. Priprava na 24. generalni kapitelj 

6. Razno 

7. Večernice in večerja 

 

Potek: 

Ad 1 

Srečanje smo začele v kapeli z molitvijo, ki jo je pripravila s. Boža Čotar. Razmišljale smo o 

Kristusovem trpljenju in zaključile s petjem psalma. 

 

Ad 2 

S. Magda Burger nam je izrekla dobrodošlico in izročila pozdrave s. Mary Maher.  Tudi v 

Rimu v generalatu ta dan posebej molijo za blagoslov našega srečanja. Razložila je tudi 



odsotnost s. Slavke Cekuta, ki se je udeležila refleksijskega tedna v Münsterschwarzachu v 

Nemčiji. 

 

Ad 3 

Zapisnik zadnjega zasedanja provincialnega zbora je prebrala s. Magda Burger. Soglasno je 

bil sprejet. 

Ustavile smo se ob nekaterih sklepih in se vprašale, kako jih izvršujemo. Strinjale smo se, da 

ohranimo in obnavljamo sklep, da še naprej gojimo krepost hvaležnosti in zadovoljstva, da ne 

godrnjamo ob hrani, ki jo dobimo na mizo. Ne pozabimo tudi redne molitve za duhovne 

poklice in za naše dobrotnike. 

 

Ad 4 

 Poročilo o delu provincialnega sveta v preteklem letu (marec 2016–marec 2017) je podala 

s. Magda Burger in ga razdelila v štiri dele: na dogodke v domači provinci, udeležba pri 

dogodkih v zvezi s KORUSom, dogodki na mednarodni ravni in novice iz province. 

 

A.) Dogodki v domači provinci: 

o ponovoletni srečanji na Cankarjevi in v Ilirski Bistrici. 

o adventna in postna duhovna obnova v provinci (dva gosta: msgr. Anton Trpin in p. 

Marko  Senica OFM). 

o s. Slavka se je udeležila polletnega programa pri benediktincih v Nemčiji. 

o dve redni srečanji provincialnega zbora. 

o srečanje za predstojnice. 

o srečanja skupine za vzgojo. 

o aprila 2016 je potekala provincialna vizitacija, ki so jo sestre sprejele zelo 

pozitivno. 

o maja 2016: dan skupnosti v Ilirski Bistrici (gost upokojeni škof Alojz Uran). 

o junij 2016: duhovne vaje za sestre v Ilirski Bistrici (p. Pepi Lebreht). 

o prevajalski seminar (januar 2017, Ilirska Bistrica). 

 

B.) Dogodki pri KORUSu: 

o s. Magda Burger se redno udeležuje srečanj zbora KORUSA.  

o s. Irena Jurgec sodeluje v skupini za vzgojo. 

o v preteklem letu je v skupinah pri KORUSu sodelovala tudi s. Terezija Hostnik. 

o sestre so bile redno spodbujene k udeležbi na dogodkih, ki jih pripravlja KORUS: 

dan posvečenega življenja, izobraževalni dnevi za redovnice in redovnike, 

študijski dnevi za predstojnice… 

 

C.) Dogodki na mednarodni ravni: 

o aprila 2016 je bilo srečanje razširjenega generalnega sveta v Rimu (s. Magda 

Burger). 

o srečanje provincialnih svetov kongregacije v Rimu (celotni provincialni svet). 

o 26. septembra 2016 se je začelo leto kapitlja. 



o s. Alenka Žibert se je v spremstvu s. Terezije Hostnik udeležila kongregacijskega 

srečanja predstavnikov za komunikacijo in tehnologijo v Rimu v februarju 2016. 

o s. Magda Burger je bila oktobra 2016 na Dunaju na srečanju evropskih 

provincialnih predstojnic z generalno predstojnico. 

o konec marca 2017 se je provincialni svet udeležil srečanja evropskih provincialnih 

svetov z generalnim svetom v Münchnu. 

 

D.) Novice iz Slovenske province: 

o kot že zgoraj omenjeno, smo imele dve bogati duhovni obnovi z gostoma v 

adventu in postu. Bili sta dobro sprejeti. 

o s. Monika Sašek je bila dvakrat operirana in je še v intenzivni negi v UKC. 

o s. Irena Jurgec je opravila strokovni izpit in čaka odgovor na razpis za službo. 

o s. Marjetka Jeralič obiskuje šolo za ravnatelje, ki jo bo junija končala. 

o S. Lidija Vučina še čaka na vabilo za nadalje zdravljenje. 

o s. Angelina Šterbenc se je preteklo leto vselila v solidarnostno stanovanje v 

Devinu, je na očesni terapiji, čaka pa tudi na operacijo kolen. 

o s. Terezija Hostnik na prošnjo generalne predstojnice odhaja konec maja na novo 

službeno mesto v generalat v Rim. Vrnila se bo za izvedbo počitniškega tedna za 

dekleta v juniju. Potem pa se v avgustu vrne v Rim in uradno začne s služenjem 

kongregaciji tam. 

 

 Finančno poročilo za leto 2015 sta pripravili in predstavili s. Cirila Hostnik in s. Štefka 

Bizjak, provincialna ekonoma. Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto. 

 

 Poročilo o delu Zavoda ND in finančno poročila Zavoda ND je podala s. Štefka Bizjak, 

njegova direktorica. Zavod vrši poslanstvo vzgoje in karizme matere Terezije. Hvaležni 

smo sestram, ki z delom in finančno prispevajo k vzdrževanju in nemotenemu delovanju 

Zavoda. Prav tako je pomembno poslanstvo vrtca: verska vzgoja otrok, ki je najboljša 

naložba za prihodnost.  

 

 Poročilo koordinatorke v provinci za komunikacijo in tehnologijo v Rimu je posredovala 

s. Alenka Žibert, ki opravlja to nalogo. Komisije se redno srečujejo na video konferencah, 

pripravljajo logo, ki bo enak za celotno kongregacijo. V slovenski provinci se sedem 

sester izpopolnjuje v znanju angleščine preko Skypa.  

 

 Poročilo o delovanju Shaloma je podala s. Terezija Hostnik. Pomembno je, da živimo 

Shalom, ko se trudimo za mir, pravičnost in za preprost, skromen način življenja. Žal je 

zelo malo odziva iz skupnostih, mogoče tudi zato, ker je Shalom naš način življenja in je o 

sadovih težko govoriti in pisati. 

 

 Poročilo o srečanju provincialnih svetov in generalnega sveta v Münchnu je podala s. 

Karmen Balgač. Srečanje je potekalo od 30. marca do 01. aprila 2017 v Münchnu. 

Izpostavila je predavanje s. Mary Maher: Kaj je potrebno, da bi lahko skupno nadaljevale 



pot v Evropi? S. Mary je poudarila dialog, za katerega so potrebni dobra interpretacija 

(tolmačenje), upanje, ponižnost in humor. Najmočnejši izzivi današnjega časa so 

terorizem, podnebne spremembe, razvoj tehnike in komunikacije in begunci. Podala je 

starostno strukturo kongregacije in provinc, ki nam veliko pove za načrtovanje 

prihodnosti. Naslednji dan pa nam je s. Gabriele Sachinger, provincialka sedmih 

evropskih združenih provinc sester Svetega križa predstavila svojo izkušnjo združevanja 

posameznih provinc v eno provinco. Zadnji dan smo se seznanile s potekom priprav na 

predkapitelj in kapitelj in nekaterimi spremembami v generalatu. 

Ad 5 

Priprava na 24. generalni kapitelj: 03.–11. junija bo predkapiteljsko srečanje v Nemi blizu 

Rima, kamor odhajata provincialna predstojnica s. Magda Burger in delegatka province s. 

Martina Radež. 

S. Magda Burger je pripravila in prebrala poročilo province o uresničevanju aktov zadnjega 

generalnega kapitlja, ki ga je bilo potrebno oddati v Rim. 

Potem smo se pogovarjale o izvedbi pogovora o predlaganju imen za generalno vodstvo, ki jih 

bo potrebno poslati na provincialat do 06. junija 2017. 

 

Ad. 6 

Razno: 

- s. Alenka Žibert ureja spletno stran province, ki je vredna ogleda. 

- 2. maja 2017 bo dan skupnosti v Ilirski Bistrici. Udeležijo naj se ga vse sestre, ki morejo. 

- Ob zaključku uradnega dela smo izrazile hvaležnost za dobro pripravo srečanja, za vsa 

bogata poročila, za sproščeno in dobrohotno vzdušje, za čutenje s provinco, za rastočo 

povezanost med nami in provinco.  

Ad 7.     

 Kot načrtovano, smo zasedanje zaključile do predvidene ure z večernicami in večerjo.  

 

Zapisala: 

s. Terezija Hostnik 

 

 


