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št. 061-I/102/17 

 

V počitniškem času ste se poglobile v Bogu, 

da boste duhovno prenovljene v sveti zavzetosti  

spet šle na svoje vsakdanje delo. 

(besede M. Terezije za 1. september) 

 

 

Drage sestre! 

 

Močno upam, da zgornji stavek velja za vsako od nas. V poletnem času smo res vse imele 

priložnost, da smo se udeležile duhovnih vaj in močno upam, da še nismo »prišle v stari tir«. 

Da bi le čim dlje držal novi tako, da bi do prihodnjega leta postal stari in bi mogle ugotoviti, 

da smo nekaj pa le naredile in napredovale. 

V tem poletju ste mnoge tudi zelo aktivno delale z mladimi in otroki na vseh mogočih 

področjih, druge pa smo vas spremljale z molitvijo. S. Cirila Hostnik je na internetno skupino 

objavila zahvalo in nekaj podatkov o dogodkih, ki so se odvijali v Domu Matere Terezije. 

Tiste sestre, ki imate dostop do interneta vabim, da besede s. Cirile posredujete vsem, ki tega 

dostopa nimajo.  

Mnoge od vas ste spraševale, ali imamo sestre na prizadetih poplavnih območjih v Ameriki. 

Včeraj je prišlo elektronsko sporočilo generalne predstojnice Mary Maher, ki vse lepo 

pozdravlja. Njeno besedilo vam kar posredujem. Tako piše: 

Drage sestre! Mnoge od vas sprašujete ali so tudi naše sestre prizadete v poplavah, ki jih v 

teh dneh povzroča orkan v Texasu (in Lousiani) v ZDA. Vem, da je veliko govora o tem pri 

vseh poročilih, saj so to ene izmed največjih poplav v sedanjem času. Hvala za vašo skrb in 

vaša vprašanja. Posredujem vam sporočilo sestre Mary Anne Owens, provincialne 

predstojnice Central Pacifiške province, ki jih orkan najbolj prizadeva. Tako piše: Vse sestre, 

ki živijo v Texasu so na varnem in ne živijo na najbolj prizadetih območjih, ki jih je dosegel 

orkan Harvey. Zavedamo pa se, da ima veliko naših sester svoje sorodnike in prijatelje na 

prizadetih območjih. Naše sestre v Louisiani pa so orkan občutile in prosimo za vašo 

molitveno podporo zanje in za njihove svojce in prijatelje.  
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Če se spomnite, so lani poplave uničile domove in življenja na področju Baton Rouge in v 

južnem delu Lousiane in nekaj Texasa. Mnogo ljudi, tudi tisti, ki so imeli domove zavarovane, 

so se morali izseliti. Tisti pa, ki domov niti zavarovati niso mogli, so izgubili popolnoma vse. 

Mnogi so me vprašali, kaj lahko naredijo, da bi pomagali ljudem v stiski. Vabim vas k finančni 

pomoči, predvsem prek Karitas, Rdečega križa, Vincencijeve organizacije. Študentje in 

župnije lahko pomagajo z delom in možnostjo opreme zasilnih bivališč, lahko »posvojijo« 

župnije in šole na daljavo in pomagajo na ta način. Tudi naša provinca bo poslala denarno 

pomoč v imenu vseh Šolskih sester de Notre Dame, povezale se bomo z našimi sestrami, ki 

so tam in videle, kako lahko še pomagamo. Prosimo pa: NE POŠILJAJTE oblek in drugih 

stvari! Tega je že več kot preveč in to je le kratkoročna pomoč. Kar smo se naučili ob orkanih 

Katrina in Sandy je, da ljudje ne potrebujejo materialnih dobrin temveč dolgoročno rešitev za 

obnovo svojih domov oz. bivališč. Potrebujejo prostor in možnost za čustveno, duhovno in 

psihično obnovo in podporo. 

 

Tako torej pravijo sestre iz Amerike. Vabim vas, da prizadete vključujemo v svoje molitve in 

se hkrati zahvaljujemo Gospodu, ki nas, kljub stiskam, ki jih občutimo, še vedno neznansko 

ljubi in varuje pred hujšimi tragedijami. Ko nas prime, da bi jadikovale in jamrale, kako nam 

je hudo in kako težko prenašamo krivice, je mogoče čas, da pogledamo s hvaležnostjo okrog 

sebe in se Gospodu zahvalimo za vse dobro, kar nam je storil in še vedno dela.  

V molitev priporočam potovanje na generalni kapitelj in njegovo zasedanje. S s. Martino 

Radež iz Slovenije odpotujeva v nedeljo, 23. septembra 2017, prenočili bova na Dunaju in 

potem skupaj s sestrami iz avstrijsko-italijanske province odleteli v Ameriko. Vrnili se bova 

25. oktobra enkrat zvečer (tudi prek Dunaja). V času moje odsotnosti se boste lahko s svojimi 

skrbmi in veseljem obračale na s. Karmen Balgač. Hvala ji za to razpoložljivost. O zasedanjih 

na generalnem kapitlju in poročila z njega bo posredovala s. Darija Krhin, ki bo skrbela za 

prevajanje doma. Tudi njej hvala za dosedanje in takratno prevajanje.  

 

Še pred generalnim kapitljem pa bo še kar nekaj srečanj: 

- molitveni dan za duhovne poklice, ki ga bo vsaka škofija organizirala na svoj način. Vabim 

vas, da se ga po svojih zmožnostih udeležite. Res potrebujemo novih poklicev in je pa res, da 

zanje ne delamo samo z molitvijo temveč tudi in predvsem z zavzetim in poštenim redovnim 

življenjem. Vsak negativizem in nedobrohotna kritika spodkopava našo edinost in ne goji 

pravega redovnega duha. Trudimo se še naprej za medsebojno dobrohotno sprejemanje, 

humor in vero v dobro, ki je v vsaki izmed nas. 

- redovniški dan bo letos v sredo, 20. septembra, pri lazaristih v Celju in dominikancih v 

Petrovčah. Zberemo se pri lazaristih pri Svetem Jožefu v kardinalovi dvorani. Tam bo molitev 

in nato pogovor z gostom g. Tomažem Mavričem CM, vrhovnim predstojnikom lazaristov, 

Misijonske družbe (CM) in sester usmiljenk, Hčera krščanske ljubezni (HKL). Sledilo bo 

kosilo, druženje in nato odhod v Petrovče. V Petrovčah bo predstavitev dominikancev in 

njihovega dela, ob 15:00 bo sveta maša, ki jo bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. 

Geslo dneva je »Ljubezen je iznajdljiva do neskončnosti« (sv. Vincencij). Močno priporočam, 

da se redovniškega dneva udeležimo v čim večjem številu. 
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- provincialni zbor bo predvidoma v četrtek, 21. septembra 2017, na provincialatu v Ljubljani. 

Sestre članice bodo dobile vabilo z dnevnim redom. Vse pa prosim, da svojim delegatkam 

poveste, kaj si želite, da bi na zboru obravnavali ali na kaj naj bomo na zasedanju pozorne, saj 

je naloga provincialnega zbora, da »presoja o tem, kar prenavlja in vzdržuje življenje province 

ter jo usposablja za izvrševanje poslanstva« (GD 70). Da pa bi se to lahko izpolnjevalo, je 

dolžnost vsake sestre in ne le vodstva (GD 69). 

- Stična mladih je res namenjena mladim in ne v prvi vrsti redovnicam. Smo pa redovnice 

naprošene, da dogajanje v Stični podpremo s svojo molitvijo in žrtvijo.  

- mesec oktober nas bo spet še bolj povezoval v molitveno navezo Cerkve. Naj bo molitev 

rožnega venca tista vez, ki bo pomagala v nebesa nam in vsem, ki se nam v molitev 

priporočajo.  

 

Drage sestre, pozdravljam vas z nadaljevanjem misli Matere Terezije, da bi v sveti zavzetosti 

opravljale svoje dolžnosti, imele odprte oči srca za stiske bližnjih (tudi znotraj skupnosti) in 

postajale vedno večje in iskrene priče Božje ljubezni med nami. 

 

Vse dobro. 

 

 

provincialna predstojnica 

 

 

 


