
 Šolske sestre de Notre Dame    Šišenska 56 

 Provincialat 1000 Ljubljana 

             tel.: 01 505 43 22 

 fax: 01 519 48 11 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Če hočemo zgraditi stavbo,  

moramo najprej odstraniti vse kamenje in trnje  

ter izkopati temelj,  

ki mora biti tem globlji, kolikor višja bo stavba;  

nato pa začeti gradnjo in jo tudi dokončati. 

(beseda M. Terezije za 1. marec) 

 

Ljubljana, 1. marec 2017 

št. 058-I/032/17 

 

Drage sestre! 

 

Danes začenjamo sveti postni čas, spet enkrat in spet znova. Ene z večjo zavzetostjo, druge 

verjetno nekoliko utrujene, spet tretje s križem, ki je že dolgo pred tem postnim časom 

postajal težji in težji. Želim vsem nam, da bi se pustile, kljub morebitnim stiskam in težavam, 

nagovoriti Gospodovemu klicu in uprle »oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je 

zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega 

prestola« (Heb 12,2). Sveti oče je v prejšnji teden jasno zaklical in spodbudil: »Za vse nas, za 

vsakogar izmed nas, bo dobro, da danes pomislimo, če je v nas kaj dvojnega življenja, če se 

kažemo kot pravične, če se zdimo dobri verniki, dobri katoličani, a pod tem delamo nekaj 

drugega; če je v nas kaj dvojnega življenja, če imamo pretirano zaupanje: 'Gospod mi bo 

nato vse odpustil, jaz pa bom nadaljeval …' Če je kaj, da rečemo: 'Da, to ni dobro, spreobrnil 

se bom, toda ne danes: jutri.' Pomislimo na to. Izkoristimo Gospodovo Besedo in pomislimo, 

da je Gospod v tem zelo strog. Škandal uničuje.« (četrtek, 23. februar 2017)  Bodimo pogumne v 

hoji za Gospodom, odpuščajmo druga drugi in živimo tako, da bomo z veseljem izgovarjale 

besede Jezusove molitve (prim. K 37). Naj bo letošni postni čas nadaljevanje naših dosedanjih 

prizadevanj. Najprej smo iskale dobroto druga v drugi, potem nas je sklep provincialnega 

zbora povabil k ne godrnjanju, v adventu smo se trudile za hvaležnost, sedaj pa lahko 

naredimo korak naprej in skušamo verjeti v dobre namene svoje sosestre v duhu Konstitucije, 

ki pravi, da je spreobrnjenje tudi življenje iz prepričanja, da je ljubezen v resnici izpolnitev 

postave (GD 51/b). 
 

K temu nam bo pomagala tudi skupna duhovna obnova, ki jo bomo imele v marcu tako, kot 

smo jo imele v adventu. Tokrat bo med nami br. Marko Senica, kapucin. Srečale pa se bomo 

18. marca 2017 – v Novem mestu, na Cankarjevi 23 in  

19. marca 2017 – v Ilirski Bistrici.  

Obe srečanji bomo začele ob 15. uri in končale z večerjo, ki bo po večernicah (okrog 17. ure). 

Prosim, da si svoje obveznosti tako uredite, da boste lahko na enem od srečanj.  

 

Upam, da se tiste, ki imate računalnik, uspešno poslužujete tudi naše spletne strani in 

pobrskate tudi po zavihku »prijava«. Tam se skrivajo vsebine, ki so namenjene samo nam, 



sestram in s. Alenka Žibert je vložila veliko časa in truda, da je stvar spravila v tek. Če katera 

ne zna priti do tam, lahko s. Alenko pokliče in prepričana sem, ji bo z veseljem pomagala. 

Spodbuda velja tudi za vse, ki imate ideje in misli ter vsebine, ki bi jih na naši spletni strani 

lahko še objavile, pa naj bi to bilo samo za sestre ali pa za širšo svetovno/slovensko javnost. 

Sporočite to s. Alenki in verjamem, da bo z veseljem naredila, kar bo v njeni moči, da stvar 

uresniči. Na tem mestu se ji tudi zahvaljujem za ves trud in čas, ki ga vlaga v to delo in v 

poslanstvo koordinatorke za komunikacijo in tehnologijo za našo provinco. 
 

Članice provincialnega sveta prosimo tudi za molitev. Konec meseca marca gremo namreč v 

München, kjer bo srečanje evropskih provincialnih svetov z generalnim svetom (30. marec do 

1. april 2017). Me bomo tja potovale 29. marca in se vrnile 1. aprila zvečer domov. Na 

srečanju se bomo med drugim pogovarjale o možnosti večjega sodelovanja med sestrami in 

provincami v Evropi in res, prosim, za molitev, da bi kaj pametnega domislile. 
 

Ker bo zgoraj omenjeno srečanje pomembno in ker ne bi želela, da se poročanje o njem 

raztegne daleč v maj, se zdi primerno, da bi imele provincialno zborovanje čim prej, ko se 

vrnemo. Članice provincialnega zbora torej prosim, da si za naše redno spomladansko 

srečanje rezervirate 5. april 2017. Podrobnejši dnevni red bom še posredovala. Ostale sestre 

pa vabim, da svojim predstavnicam v provincialnem zboru poveste vse, o čemer mislite, da bi 

se še morale na našem zasedanju pogovoriti.  
 

Še drobtinice iz province: 

 v mesecu marcu bo s. Irena Jurgec zaključila svojo enoletno prakso in se začela 

pripravljati na strokovni izpit. To bo nov, pomemben, korak v njenem strokovnem 

poklicnem življenju in vabim vas, da se je spomnite v molitvi. Naj bi stroka njeno 

prvenstveno poklicanost v redovno življenje podprla in ji ne zastrla pogleda na Gospoda. 

 naše bolne sestre hodijo za Gospodom v trpljenju. Preveč jih je, da bi vse naštevala po 

imenu, vabim pa nas vse, da jim s potrpežljivostjo stojimo ob strani in podpiramo z 

molitvijo.  

 22. marca 2017 bo pri sv. Jožefu v Celju redovniški študijski dan. Brali in premišljevali 

bomo ob dokumentu Kontemplirajte. Prosim, da si že danes rezervirate tisti dan za 

prisotnost v Celju. Hvala.  

 kot že objavljeno, bodo naše letne duhovne vaje v juniju, od 11.–17. Vodil jih bo 

cistercijanski opat p. Janez Novak. Hišne predstojnice prosim, da s. Štefki Bizjak 

pravočasno (vsaj do sredine maja 2017) sporočite število sester, ki se bodo duhovnih vaj 

udeležile. Tako bo s. Štefka vedela, koliko bo še prostih mest za morebitna povpraševanja 

iz drugih kongregacij.  
 

Drage sestre, naj bo za danes dovolj. Vsem želim, da bi nas klic po poglobitvi vezi z 

Gospodom našel čuječe in navdušene za Božjo stvar. Blagoslovljen postni čas vam želim. 

 

 

provincialna predstojnica 


