
Šolske sestre de Notre Dame 

Provincialat 

Šišenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel: 01 505 43 22   e-mail: nd.provincialat@rkc.si 

 

Ljubljana, 30. april 2017 

št. 060-I/063/17 

 

Ne pozabimo na naš poslednji cilj:  

nenehno moliti in ljubiti,  

večno se veseliti Božje slave  

ter slave njegovih svetih. 
 

(besede bl. Mati Terezije za 30. april) 

 

Drage sestre,  

 

zaključile smo že četrti mesec tega leta in tik pred Marijinim mesecem smo. Prepričana sem, 

da vas bodo letošnje svetogorske šmarnice spodbujale k zvestobi v molitvi, posebej rožnega 

venca; tiste pa, ki boste brale besede o miru in spravi p. Janeza Šamperla verjamem, da boste 

še bolj delile hrepenenje z mnogimi, ki si za mir in spravo prizadevajo po zgledu sv. 

Frančiška. Tudi me skušamo živeti v duhu, ki ga je omenil sv. oče včeraj, ko je bil na obisku v 

Egiptu. Dejal je: »Skupaj smo poklicani pričevati zanj (za vstalega Kristusa) in prinašati 

svetu našo vero, predvsem na način, ki je veri lasten, to je, da jo živimo, saj se Jezusovo 

navzočnost posreduje z življenjem ter se o tem govori z jezikom zastonjske in konkretne 

ljubezni« (pozdravne besede Tawadrosu II., 29. aprila 2017 v Kairu). Zelo podobno govorimo v naši 

konstituciji Poslane ste, ko pravimo: »Naše poslanstvo je oznanjati veselo oznanilo kot Šolske 

sestre de Notre Dame 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« (K 

4). Svoje prizadevanje za edinost v provinci in kongregaciji bomo na viden način izrazile v 

torek, 2. maja 2017. V Ilirski Bistrici se bomo zahvalile za čudovit Božji dar naše 

kongregacije, kot je zapisano v Generalnem direktoriju: »Vsaka provinca praznuje vsako leto 

dan skupnosti, da obnovi in utrdi svojo zvestobo duhu ustanoviteljev« (GD 8/a). Kot rečeno, 

se bomo zbirale med 9.30 in 10. Takrat bomo prisluhnile razmišljanju gospe Ester Dvornik. 

Spregovorila nam bo o vlogi redovnic v našem svetu in naši družbi z očmi laika. O 

pričakovanjih, veselju, težavah in izzivih, ki jih doživlja, ko se sreča z nami. Verjamem, da bo 

to dobra priložnost in uvod v letošnje duhovne vaje. Popoldan pa bomo skupaj pogledale 

slovenski film »Srečno, Kekec« in se ob prebrisanosti tega fanta gotovo dobro nasmejale. Ker 

bomo uradno srečanje zaključile z molitvijo večernic, ponovno prosim, da prinesete s seboj 

brevirje. Ne se zanašat, da jih imajo v skupnosti v Ilirski Bistrici dovolj. Hvala in veselim se 

srečanja. 

mailto:nd.provincialat@rkc.si


»Kot kongregacija v ljubezni in hvaležnosti obhajamo 9. maj kot praznik življenja in smrti 

Matere Terezije in naše mednarodne skupnosti« (GD 8/a). Danes pa (30. april) je dan, ko 

začnemo z molitvijo devetdnevnice v čast bl. Matere Terezije in vabim nas, da bomo 9. maj v 

svojih skupnostih res lepo praznovale. Naj se takrat veselita duh in telo . 
 

Še nekaj iz naših skupnosti: 

 s. Monika Šašek je še vedno v Kliničnem centru. Prestavljajo jo iz intenzivne na oddelek 

in nazaj in pravijo, da jo bodo, če se bo stanje izboljšalo, po praznikih prestavili na 

otropedijo, kjer ji bodo skušali razmigati hrbet. Te dni je ena od naših sester, ko je 

odhajala od s. Monike, rekla: »Vse jo (s. Moniko) boli, lačna je, žejna je … in v Božji roki 

je.« Ja, res je tako in samo Bog ve, zakaj je tako. Molimo zanjo in za tiste, ki jo zdravijo in 

ji strežejo.  

 s. Irena Jurgec je dobila službo v laboratoriju Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica. 

Pogodbo je sicer podpisala za eno leto, kljub temu pa sva se dogovorili, da sprejme 

premestitev in postane »polnopravna« članica trnovske skupnosti. Do zaključka 

katehetskega leta jo sicer še veže nekaj dolžnosti na Ljubljano, bo pa to tudi priložnost, da 

dokončno preseli vse svoje stvari. 

 s. Angelina Šterbenc se priporoča v molitev, ker bo 2. maja 2017 odšla na operacijo 

kolena. Z njo delim upanje, da bosta tako operacija kot nadaljnje zdravljenje uspešna. 

 s. Terezijo Hostnik bova s s. Karmen Balgač odpeljali v Rim 25. maja 2017. Vrnili se 

bova 27., s. Terezija pa pride nazaj sredi junija, da bo izpeljala še teden za dekleta, šla na 

duhovne vaje in priskočila na pomoč na Šišenski. Od odhoda v Rim (konec julija in 

naprej) bo imela svojo sobo v provincialni hiši.  
 

In vabila: 

 lepo bo, če se boste iz skupnosti lahko udeležile srečanj za starejše sestre v Mengšu. 

Mislim, da vam ne bo žal, če boste šle, saj sta tisti dve uri zanimivo načrtovani. 

 prosim, da predstojnice ne pozabite s. Štefki Bizjak pravočasno povedati število sester, ki 

pridete na duhovne vaje v Ilirsko Bistrico. Če boste prinesle rjuhe s seboj, bo seveda 

olajšalo pripravo sob. Hvala v imenu trnovskih sester. 

 predstojnice tudi spominjam na izvedbo imenovanja sester za generalno vodstvo. Pismo s 

tem v zvezi je dobila vsaka sestra že sredi februarja 2017. Če v kakšni skupnosti 

potrebujete pomoč ali podrobnejša navodila, se lahko obrnete name. Z veseljem bom 

pomagala. Rok za oddajo imen na provincialat je 7. junij 2017. 
 

Za zaključek si izposojam besede sv. očeta Frančiška, ki jih je rekel svojemu gostitelju včeraj 

v Kairu, pa mislim, da lahko veljajo tudi za nas. »Svetost, najdražji brat (najdražja sestra), 

naj nama sam Gospod podeli, da bova danes skupaj ponovno odrinila na pot kot romarja 

občestva in oznanjevalca miru. Naj naju prime za roko na tej poti Ona, ki je spremljala 

Jezusa in ki ji je veliko egiptovsko izročilo od antike naprej vzklikalo kot Theotokos, kot 

Bogorodici.  V tem nazivu sta čudežno združena tako človeškost kot božanskost, saj je v 

Materi Bog za vedno postal človek. Sveta Devica, ki nas vedno vodiš k Jezusu, ki je popolno 

skladje božanskega s človeškim, ponovno prinesi vsaj malo nebes na našo zemljo.« Amen. 

 

Vse dobro.        

  

                                                                                                     provincialna predstojnica 


