
Pismo iz noviciata 
April 2017 

Dan v življenju noviciata  
Čeprav ima vsak dan sebi lasten ritem, imajo delavniki mnogo skupnih elementov. Opisale 

vam bomo, kakšen dnevni red smo imele od januarja do marca.  

 

 

Dopoldne  

7:00 Evharistija z jutranjo molitvijo s skupnostjo v generalatu 

       Zajtrk 

       Čas za osebno delo 

9:15   Kontemplativni 'počitek' v kapeli noviciata 

9:30   Pouk o obljubah* 

Popoldne 

1:00  Kosilo 

2:00  Čs za osebno delo 

3:00  Individualni študij v svojem jeziku (angleščina, nemščina, japonščina in 

portugalščina) za ponovni premislek in povezavo pouka 

5:45  Večernice kot noviciatska skupnost 

Zvečer 

6:30  Večerja 

7:30  Tiha molitev za mir v glavni kapeli in osebno spraševanje vesti 

 Sreda, rekreacija; četrtek, sestrsko srečanje (2×mesečno) 

 

*Januar – Februar:  5x pouk s profesorjem iz Angelicuma . Teologija obljub 

*Februar – Marec:  5x pouk z duhovnikom iz Indije - Kristologija 

(Ta pouk je medkongregacijski z 2 drugima noviciatoma) 

*Januar - Marec: v hiši: pouk s Šolskimi sestrami de Notre Dame 



“Posvečeno življenje 

razglaša in anticipira 

polnost tukaj 

navzočega Božjega 

kraljestva.” 

 

Drage sestre, od januarja smo se v noviciatu osredotočale na OBLJUBE:  

 

UVOD: Iz tega, kar smo se naučile pri pouku in iz branja s 

tem povezanega materiala, smo prišle do odkritja, da 

redovne zaobljube veliko obetajo. Odražajo 

življenjsko usmeritev in globoko predanost ljubezni. 

Po obdobju formacije članice redovnih skupnosti 

javno izpovedo obljube Bogu posvečene čistosti, 

evangeljskega uboštva in apostolske pokorščine. 

Izvedele smo, da redovne zaobljube osebo 

osvobodijo, da radostno živi za Boga in preko te 

prve ljubezni drugim služi z ljubeznijo in pričuje za 

Božjo zvestobo, sočutno ljubezen in skrb za vse. Ta 

pomen nam je pomagal, da smo na vsako obljubo gledale 

na praktičen način. 

BOGU POSVEČENA ČISTOST: Življenje zaobljube posvečene 

čistosti ne vključuje samo, da ne živimo v intimnem odnosu z drugo osebo in obljube, da bomo živeli 

čisto, ampak nam omogoča, da smo popolnoma ljubljeni od Boga v vsem, kar smo kot osebe. 

Poznavanje sebe nas bo vodilo, da bomo ljubili in sprejeli sebe kot smo, zavedajoč se, da imamo kot 

človeška bitja napake, pa tudi kvalitete, sanje, misli in želje. Ko odkrijemo, sprejmemo in ljubimo 

sebe kot spolna bitja, bomo uporabili to isto dinamično moč v odnosu z drugimi ljudmi. Če bomo 

popolnoma ljubili sebe take kot smo, nas bo to vodilo do popolne ljubezni do drugih. Če postavimo 

Boga kot središče naše sposobnosti ljubiti in biti ljubljeni, nas to vodi do sprejetja drugih in nas 

samih. Postavi nas v stalno hrepenenje po Bogu in božji volji v našem življenju. Izbira živeti čisto je 

vsekakor izkušnja ljubezni in sprejemanja med tremi osebami: Bog, jaz in drugi.  

S skupnim življenjem v skupnosti si prizadevamo za stalno rast v naši pristnosti in zvestobi kot 

posvečene osebe. Ta izkušnja ljubezni je tista, ki nas vodi k iskanju podpore v drugih članicah 

skupnosti, tako da moremo skupaj svobodno in pristno živeti naše posvečenje in naše poslanstvo kot 

Šolske sestre de Notre Dame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Catherine Joseph Droste, O.P.

 Teologija obljub 

S. Julie Lattner  

Psihoseksualni razvoj in obljuba posvečene čistosti 

 

“Naša spolnost je 

energija, ki nas 

nagiba v odnos z 

Bogom in med seboj. 

Gre za rast v 
občestvu in 
celovitosti v in skozi 
odnose.” 



EVANGELJSKO UBOŠTVO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučile smo se, da z obljubo uboštva obljubimo, da bomo živele preprost način življenje. S tem smo 

se zavezale deliti naše vire, čas in talente znotraj naše skupnosti in s tistimi, ki so v potrebi (ubogi). 

Spoznanja, pridobljena iz različnih virov in iz naše konstitucije so nas opozorila, da članica z 

zaobljubami v redovni skupnosti nima osebne lastnine, ampak podobno kot prvi kristjani »imamo vse 

stvari skupne« (Apd 2,44). To preprosto pomeni, da je vse, na primer denar, ki ga zaslužimo ali 

darovi, ki jih prejmemo, za dobro vseh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Beatrix Mayrhofer:  Uboštvo po Francu Sebastianu Jobu (Pravilo Ubogih Šolskih sester) in postopek 

pisanja Poslane ste 

 

“Uboštvo je naš 

temeljni kamen. ” 

 

“VSE nam je skupno.”  

“Poklicane smo biti dobri oskrbniki v majhnih stvareh: dobri upravljavci naših virov, 

našega časa, talentov/darov in kako ravnamo z našimi sestrami v skupnosti.« 

S. Katarzyna 

Kociach  

Odgovorno 

skrbništvo 

Osebni in  

kongregacijski 

vidiki uboštva 



Če gledamo na današnji svet, je obljuba uboštva veliko več. V naših družbah, kjer je norma 

potrošništvo, po našem svetu, kjer obstajajo velika neskladja med bogatimi in revnimi in kjer pohlep 

uničuje našo zemljo, zaobljuba uboštva pomeni biti priče Božjih darov, ki jih je treba deliti z vsemi. To 

poudarja vrednoto odnosa nad posedovanjem, spoštovanje in skrb za Božje stvarstvo, skrb za uboge 

in solidarnost z njimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obljubiti  uboštvo v skupnosti ne pomeni sprejeti krivice materialne revščine, zaradi katere trpi toliko 

ljudi, ampak mora biti povezano s tem trpljenjem v našem svetu. Naša obljuba uboštva nas mora 

spominjati, da smo popolnoma odvisni od Božjih darov, da smo medsebojno 

povezani z vsemi ljudmi in z zemljo, in tako je ta obljuba na toliko 

načinov »obljuba hvaležnosti« - hvaležnosti, ki rodisolidarnost, 

delitev in služenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Kathy Schmittgens  Razsežnosti uboštva: Pravičnost, mir in celovitost stvarstva 

 

 S. Kathy Schmittgens,      S. Sheila Kinsey,       fr. Felix Mushobozi, 

 (SSND)        (FCJM)                    (CPPS) 

Poučni 

obisk urada 

Pravičnost 

in mir (JPIC) 

v Rimu 

Solidarnost z vsem stvarstvom. Vloga redovnic v temah miru in pravičnosti v našem svetu. 

Asizi: Na poti s  

Frančiškom 

 

Obisk Asizija za globljo 

izkušnjo življenja svetega 

Frančiška v povezanosti z 

obljubo uboštva in “Laudato 

Si’”. 

Vse smo bile polne 

hvaležnosti za globljo 

izkušnjo navzočnosti Boga v 

kraju samem, kjer je molil in 

živel sveti Frančišek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

APOSTOLSKA 

POKORŠČINA: V 

evangelijih 

beremo, da je 

Jezus včasih šel v 

samotne kraje, da 

bi molil. Iz 

njegovega zgleda 

se učimo: umaknil 

se je od množice, 

da bi molil in zase 

spoznal Očetovo 

voljo. Potem je 

odgovoril v ljubezni z uresničevanjem Božje volje v svojem življenju. S tem smo se naučile, da je 

pokorščina močno povezana s poslušanjem in odgovarjanjem. Po pokorščini smo poklicane 

prisluhniti Božji volji v vseh stvareh. Da bi to naredile, smo poklicane poslušati »znamenja časa«, biti 

pozorne na potrebe sveta tukaj in sedaj. Z drugimi besedami: pokorščina ima opraviti z ljubeznijo, 

kot se ta odraža v Jezusovem življenju. »Svet mora vedeti, da ljubim Očeta in da delam tako, kakor 

mi je zapovedal Oče.« To dejanje ljubezni vabi tudi nas, da odkrijemo Božjo voljo preko posredovanja 

tistih v dejanski avtoriteti.  

 

Poleg tega pokorščino zaznamuje svoboda. To je izbira, ki jo naredimo, ali bomo ubogali ali ne. Jezus 

pokaže dober zgled pokorščine v svobodi: „Nihče mi ne jemlje življenja, ampak ga dajem sam od sebe” 

(Jn 10,18). Kot Božji otroci smo poklicane in poslane posnemati Jezusov zgled v nadaljevanju njegovega 

poslanstva na svetu. Glede na Poslane ste pokorščina zahteva 

- naš osebni odnos z Bogom 

- našo povezanost z drugimi v skupnosti 

- našo obvezo biti poslane v apostolat 

- naše spoštovanje zakonite/dejanske avtoritete in 

- našo pripravljenost učiti se, rasti in se spremeniti… 

Novinka Mayara v kontemplativni drži 

svetega Frančiška  

S. Joan Doyle:  Pokorščina kot način življenja za Šolske sestre de Notre 

Dame po Poslane ste 

 

Obdelava čustev: zavedati se jih → raziskovati in   

ovrednotiti naša čustva → čustvena zrelost 

S. Michaela Leifgen, SSPS 

S. Brenda Dolphin, RSM 

Delavnica: Čustva in obljube 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse cenimo čas in priložnost, ki sta nam dana, da študiramo vsako od obljub in o njej razmišljamo. To 

nas je spodbudilo, da še naprej izrekamo DA, in odpiramo svoje srce, da bi slišale, kaj ima Bog v mislih 

za nas. 

Poleg  študija je imela vsaka novinka privilegij za interakcijo/komuniciranje s štirimi sestrami v kateri koli 

provinci in se tako nekaj naučiti glede izkušnje življenja treh zaobljub. Zelo smo 

hvaležne za tako lepo priložnost. V ponos in spodbudo nam je, da imamo sestre 

na poti, ki nam dovolijo, da stojimo na njihovih ramenih in izkušamo globoko 

Božjo ljubezen. Ve vse ste bile vir navdiha za nas; hvaležne smo vam za vso 

molitveno podporo, ki nam jo pošiljate. Molimo za odprtost srca za Njega, da nas 

uporabi. 

 

V postnem času smo imele seminar iz kristologije s so-novinkami iz SSPS in p. 

Leonom William-som kot predavateljem.  

 

 

 

Zavedanje o delu in delo s sestrami v boju proti trgovini z ljudmi  

Kdo je Jezus Kristus  

zate? 

 

Kdo je Jezus? (v evangelijih, v učenju prve 

Cerkve, v različnih kulturah) 

Kri 

“Moje srce je središče mojega bitja. Slišati s srcem pomeni,  

da dovolim Božji besedi globoko vstopiti vame.” 

“Samota je neizogibna. Za nas je dobro, da 

preživimo kakovosten čas s seboj in z Bogom.” 

“Bog, ti si ustvaril naša čustva. Tebi niso tuja, 

mi jih doživljamo. Čustva so tvoj dar za nas. 

Pomagaj nam, da bomo sprejemale čustva v 

svoje življenju.” 



Danes je trgovina z ljudmi svetovni družbeni problem: mreža-network organizacij. Spoznale smo 

trpljenje žensk, kako jih morejo pripeljati iz različnih predelov sveta, kako jih prodajajo, kako so 

rešene, itd. 

V januarju smo v Rimu obiskale urad USMI (Zvezo 

višjih redovnih predstojnic Italije). Sestra 

Monica Chikwe iz Nigerije, ki neposredno 

dela z ženskami, ki so jih »ujeli tisti, ki 

delajo te kupčije«, nas je poučila o 

trgovini z ljudmi. 

Od januarja ob sobotah popoldne 

hodimo v skupinah po dve k sestram 

v Rimu, ki so del projekta, 

imenovanega »Ne več sužnje«. Delamo 

pastoralne obiske pri ženskah v Ponte 

Galeria, v deportacijskem centru v bližini 

letališča, kjer jih poslušamo in z njimi molimo. 

Globoko se nas je dotaknilo veliko delo, ki ga te sestre 

opravljajo, da bi bilo konec tega velikega zla, ki ponižuje dostojanstvo žensk v 

našem svetu. 

Nedavno smo ugotovile, da je v zadnjih dveh letih več kot 12 tisoč mladih žensk iz Nigerije žrtev 

trgovine z ljudmi v Italiji. To je bil trenutek, ko smo se resno vprašale: kaj se zahteva od redovnic 

sedaj? 

Me ne samo študiramo vsak dan, ampak imamo tudi veliko priložnosti za pomoč v skupnosti 

in za slovesnosti tukaj v generalatu. Vsak dan se z različnih strani naučimo mnogih stvari.  

Tako je naše vsakdanje življenje. 

 

 

Drage sestre! 

Veselimo se in pojemo hvalnice Bogu, ker 

je  

Jezus Kristus vstal   

od mrtvih, kakor je obljubil.  

Tukaj voščimo vsem vam veselo Veliko 

noč.  

Naj bodo vaša srca neprestano 

napolnjena s SOČUTJEM, UPANJE in 

LJUBEZNIJO. 

 

Noviciatska skupnost kongregacije 

 


