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Jezusovo ime je ... ime nad vsemi imeni;  

v njem je naše zveličanje in naša večna sreča! 

 
(beseda M. Terezije za 24. december) 

 

 

Ljubljana, 24. december 2016 

št. 057-I/130/16 
 

 

Drage sestre! 

 

Blagoslovljene božične praznike vam iskreno želim! Da bi Jezusovo ime žarelo v vaših srcih 

tako močno, da bi prežarilo tudi vse vaše misli, besede in dejanja. Da bi res tako v novem letu 

2017 vse skupaj delale za to, da bi Bog bil bolj poznan in bolj ljubljen. Tako bomo vsaka na 

svoj način in na svojem mestu izpolnjevale skupno notredamsko poslanstvo, ki je »oznanjati 

veselo oznanilo in zastaviti vse svoje življenje za tisto edinost, za katero je bil poslan Jezus 

Kristus. Kot je bil on poslan, da bi ljudem razodel Očetovo ljubezen, tako smo tudi me 

poslane, da ga razodevamo s svojim življenjem in s podarjanjem ljubezni, vere in upanja« (PS 

4). 

 

Zgornje načelo smo že začele izpolnjevati, ko smo resno vzele spodbudo provincialnega 

zbora, ki nas vabi k prizadevanju za odpravljanje godrnjanja in gojenje hvaležnosti za vse, kar 

imamo in dobimo. Pa tudi, ko smo si prizadevale za obujanje zavesti svetosti naših kapel ter 

usklajenosti naših skupnih molitev. Hvala vam, drage sestre, za vaš trud in prizadevanje. 

Prepričana sem, da se tudi v tem izraža edinost province in vsake skupnosti ter tako celotne 

kongregacije. Ostanimo še naprej v tem trudu povezane. 

 

Pa še nekaj drobtinic in vabil: 

naše bolne sosestre: * s. Suzana Klobučar je za božič dobila težko darilo z izvidom, ki ni 

najboljši. Za enkrat so ji ukinili nadaljnjo kemoterapijo in za čas po novem letu priporočili 

obsevanja. Ne vemo še, kakšna in kdaj ta obsevanja bodo. Podprimo jo z molitvijo, da bo 

zmogla v zaupanju nositi naloženo breme; 

 * s. Angelina Šterbenc ni še nič sporočila o operaciji. Še vedno čaka, da 

jo pokličejo;  

 * na klicanje na operacijo čaka tudi s. Lidija Vučina. Zdi se, da se ji je 

ponovno pojavil rak, ki pa je menda še tako zgodaj odkrit, da bi naj predvidena operacija ne 

bila pretežka. Tudi s. Lidijo spremljamo z molitvijo; 

 * spremljajmo v molitvi druga drugo še naprej. Veliko je starostnih in 

bolezenskih tegob, ki nas tako ali drugače spominjajo, da nismo ustvarjene za ta svet temveč 

zato, da bomo nekoč »v upanju in miru vstopile v veselje našega Gospoda« (K 47); 

 



vabila:  * dnevi praznovanja imena Jezusovega so tudi pred nami. Vabim vas, 

da se udeležite ali srečanja na Cankarjevi, 2. januarja 2017 ali srečanja v Ilirski Bistrici, 8. 

januarja. Obe srečanji bomo začele 14:30 in končale z večernicami okrog 17. ure. Prosim, če 

sestre od drugod prinesete s seboj tudi brevir, da bo lažje moliti. Hvala. Nikakor pa ne 

pozabite tudi na dobro voljo in veselje v Gospodu. 

 * srečanje za predstojnice bo v Svetem Duhu pri Škofji Loki 11. in 12. 

januarja 2017. Tiste, ki se še niste prijavile prosim, da to storite čim prej, saj je rok prijave pri 

s. Hermini 5. januar. Prijavite se tudi tiste, ki pri uršulinkah ne mislite prenočevati. Hvala. 

 * vizitacija je bila lani dobro sprejeta in na več krajih je bilo slišati, da 

je to dobra stvar. Zato jo bomo imele tudi v letu 2017, vendar nekoliko prej kot lani, ker bo 

pomlad zasedena z mnogimi dejavnostmi povezanimi tudi s prihajajočim generalnim 

kapitljem. S hišnimi predstojnicami se bom dogovorila za točen datum, vse pa prosim za 

molitveno pomoč.  

   

Drage sestre, želim vam danes blagoslovljen sveti večer, jutri milosti in počitka poln dan, v 

času do novega leta veliko miru in vsega dobrega, po novem letu se bomo pa srečale v živo in 

si izmenjale voščila osebno. 

Naj nas pri vsem spremlja blagoslov Novorojenega.  

 

 

 

provincialna predstojnica 
 
 
 


