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Ilirska Bistrica, 10. marca 2021 

št. 082-2/21  
 
 
Zapisnik rednega zasedanja provincialnega zbora 
 
Provincialni zbor smo imele v Trnovem, Vodnikova 13a, Ilirska Bistrica v sredo, 10. marca 
2021, popoldne. 
 
Prisotne: s. Magda Burger, provincialna predstojnica, s. Karmen Balgač, provincialna 
svetovalka, s. Cirila Hostnik, provincialna svetovalka, s. Alenka Žibert, s. Boža Čotar, s. Darija 
Krhin, s. Irena Jurgec, s. Ivanka Trček, s. Ivica Gregorič, s. Marjetka Jeralič, s. Slavka Cekuta, s. 
Štefka Bizjak.  
 
Dnevni red: 

1. Molitev  
2. Pregled zapisnika zadnjega provincialnega zbora  
3. Poročila: 

a. o delu provincialnega sveta v letu 2020/2021 
b. finančno poročilo 
c. poročilo o delu Zavoda ND 
d. Shalom 
e. Komunikacija 

4. Provincialni direktorij 
5. Poročilo o poteku združevanja v eno Evropo 
6. Razno:  

a. delo za poklice,   
b. odgovori na vprašanje iz zadnje okrožnice. 

 
Ad 1 
Uvodno molitev je pripravila s. Darija Krhin. 
 
Ad 2  
Pregled zapisnika zadnjega provincialnega zbora z dne 13. novembra 2019 je predstavila s. 
Magda Burger. Ob pregledovanju sklepov smo ugotovile, da so bili ti načeloma sprejeti, razen  
sklepa št. 4, ki ni bil izvršen. Sklep se glasi: Poročila, kako živimo Shalom pošljemo s. Marjetki 
Jeralič. Samo delno sta bila uresničena sklepa št. 7 in 9. Sklep št. 7 se glasi: Članice 
provincialnega zbora se trudimo za medsebojno obveščanje, da bi se medsebojno spodbujale za 
osebno rast – da posredujemo naprej prošnje in obvestila. Sklep št. 9 pa se glasi: Do 15. avgusta 
poslati na provincialat imena/predloge imen sester za delo v skupini šestih sester za eno Evropo. 
 
Sklep 1: Sklep št. 4 prejšnjega zapisnika še vedno velja, bo pa s. Marjetka Jeralič kdaj bolj 
spomnila in pozvala k njegovemu izpolnjevanju. 
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Sklep 2: Provincialni svet je izpolnil nalogo predlaganja imen sester za delo v skupini za eno 
Evropo in počakali bomo na rezultat dela provincialnih predstojnic glede imenovanja sestre iz 
naše province. 
Sklep 3: Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
Ad 3   
Poročila:  

a. o delu provincialnega sveta v letu 2020/2021 je predstavila s. Magda Burger in 
je priloženo zapisniku. 

b. finančno poročilo je podala s. Cirila Hostnik. 
c. poročilo o delu Zavoda ND sta dali s. Štefka Bizjak za delo v Domu Matere 

Terezije in s. Marjetka Jeralič za delo v Vrtcu Antonina. Obe poročili sta tudi 
priloga zapisniku. 

d. o delu Shaloma je tudi spregovorila s. Marjetka Jeralič. Poročilo je priloga 
zapisniku. 

e. delo v sklopu kongregacijske skupine za komunikacijo je dala s. Alenka 
Žibert. Tudi to je priloga zapisniku. 

Po poročilih je bilo nekaj pogovora, iz katerega so se oblikovali naslednji sklepi: 
 
Sklep 4: S. Magda Burger bo po skupnostih razposlala povezavo na film, v katerem se predstavi 
Madžarska provinca. Kolikor še ni, bo s. Magda predstavila ali posredovala predstavitev 
Bavarske province in provinco Avstrija/Italija s Češko. 
 
Ad 4   
Provincialni direktorij. Zadnji popravki Provincialnega direktorija so bili poslani v Rim in 
čakamo na njegovo odobritev. 
 
Ad 5 Poročilo o poteku združevanja v eno Evropo  
S. Magda Burger je predstavila, kako tečejo pogovori o združevanju evropskih provinc v eno 
provinco. Trenutno se province med seboj predstavljajo, vsaka na sebi primeren način. V tednu, 
ki prihaja se bodo ponovno srečale evropske provincialne predstojnice, ki se jim bosta pridružili 
generalna predstojnica s. Roxanne Schares in generalna svetovalka s. Martina Radež. Predvideno 
je, da bodo na tem srečanju iz predlaganih imen sestavile skupino sester, ki bo nekoliko bolj 
animirala oblikovanje ene evropske province. Videle smo tudi predstavitveni film, ki so ga 
naredile sestre Madžarske province kot svojo predstavitev. 
 
Ad 6   
a. Delo za poklice - Kaj lahko poleg molitve še naredimo za poklice?  
Pogovor ob tej temi je bil zelo intenziven. Predstavljene so bile nekatere spodbude in misli o naši 
večji angažiranosti na tem področju. Spodbude so bile:  
- biti bolj prisotne na medkongregacijskih dogodkih, ki so povezani z delom z mladimi; 
- pripraviti možnost za kratkotrajno življenje in delo s sestrami za tista dekleta, ki jih naš način 
življenja privlači; 
- razmisliti o večji možnosti prisotnosti v sredstvih družbenega obveščanja; 
- ne pozabiti na pomen osebnega stika in pričevanja. 
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Sklep 5: Sestre: Cirila Hostnik, Slavka Cekuta, Irena Jurgec, Marjetka Jeralič in Terezija Hostnik 
so predlagane, da pripravijo osnutek ideje, kako oblikovati program za kratkotrajno življenje 
deklet in žena v naših skupnostih.  
Sklep 6: Sestra Alenka Žibert razišče možnost in poskuša postaviti oz. oblikovati možnost bloga 
na obstoječi spletni strani. Za sodelovanje pri tem so se javile sestre: Ivica Gregorič, Slavka 
Cekuta, Irena Jurgec, Cirila Hostnik in Magda Burger.  
 
b. Odgovori na vprašanja iz zadnje provincialne okrožnice. Postavljeno je bilo vprašanje, katero 
od postnih papeževih spodbud smo prevzele za življenje v tem postnem času v provinci. Največ 
odgovorov se je vrtelo okrog medsebojnih odnosov, prijaznih besed, resničnem trudu za edinost, 
sprejemanju lastne omejenosti in krhkosti. Spodbujene smo, da svoje odločitve resnično in 
odgovorno živimo. 
 
S. Magda Burger je posredovala vabilo na študijski dan za redovnike, ki bo po Zoomu v sredo, 
17. marca 2021 od 9.–12. ure. Predavatelj bo nuncij v Sloveniji msgr. Jean Marie Speich, naslov 
predavanja pa je: Preroškost redovnikov in redovnic.  
Sklep 7: Predavanja se bomo gotovo udeležile. 
 
Po kratkem ovrednotenju zasedanja smo odšle k večerji in se poslovile. 
 
Osnutek zapisnika naredila s. Darija Krhin. 
 
Končna oblika in dopolnitve: s. Magda Burger 
 
 
PRILOGE: 
 
1. Poročilo vrtca Antonina  
2. Poročilo o delovanju usmeritev Shaloma v Evropi 
3. Delo skupin za komunikacijo in tehnologijo (2020/21) 
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4. Kultura odgovornosti ne pomeni to, da nenehno kritiziramo druge in mislimo, da imamo vse 
prav, ampak ravno nasprotno: kritični smo do sebe in tolerantni do drugih. 

David Cigoj 
 

POROČILO VRTCA ANTONINA                                                                       marec 2021 
 

Lansko šolsko leto 2019/2020 smo zelo pogumno začeli. Imeli smo veliko načrtovanih 
dejavnosti. Ker je bilo kar 18 malošolarjev(petletnikov), smo še toliko bolj  z njimi načrtovali 
razne dejavnosti, prireditve, dogodke, ki bi naše delo in življenje v vrtcu še bolj popestrilo. Do 
zaprtja vrtca 13.marca, nam je uspelo izvesti kar nekaj načrtovanih dogodkov, za kar smo vsi 
veseli in hvaležni. Npr. vedno je zelo odmevna in nadvse v srce dotikajoča tradicionalna 
prireditev Božično praznovanje, ko otroci z igro plesom in petjem uprizorijo božično zgodbo in 
pa postavitev zanimivih jaslic, pri katerih sodelujejo vse družine. Božično zgodbo so otroci nato 
zaigrali še starim staršem, skupinam otrok iz javnega vrtca in v Domu starejših. Lani smo tudi 
prvič sodelovali na pevsko plesni prireditve v Pivki. Naši otroci so se z folklornimi plesi 
predstavili, kar je bilo zelo posebno in za vse zelo pozitivna izkušnja, to pa je bila tudi zadnja 
večja javna prireditev, nato se je vrtec zaprl zaradi epidemije. Tako so nekatere dejavnosti ostale 
neizpeljane. Nepredvidena situacija epidemije, nam je pokazala, da je potrebno biti vedno 
ponižen in hvaležen za vse kar imamo, fleksibilen, odgovoren in pripravljen sprejeti še tako 
nenavadno situacijo in iz tega narediti najbolje kar moreš in zmoreš. Predvsem za zaupati drug v 
drugega in vse izročati v Božje roke. Življenje in zdravje sta na prvem mestu, to nas je naučila 
epidemija, in pri tem je nadvse pomembna soodgovornost, skrb za drugega in razumevanje. 
Upamo, da bomo znali v nadalje pametno uporabiti vse izkušnje, spoznanja in ugotovitve tega 
posebnega leta 2020, oz. še posebnih zadnjih mesecev. 
 
Novo šolsko leto 20/21 smo začeli z optimizmom, polni upanja in veselja. Letošnje naše vodilo 
je »Širimo kapljice življenja, upanja in veselja«- hočemo biti alternativa vsemu tistemu, kar se 
tako hitro širi po naši deželi, od virusa naprej. In to se trudimo vsak dan živeti in vzgajati v tem 
duhu. Vrtec smo ponovno zaprli konec oktobra, ohranili smo le dežurno varstvo, ki ga je 
potrebovalo od 1 do 8 otrok dnevno. Z otroci in starši smo bili povezani z tedenskimi e -
sporočili, vzgojiteljice so se skoraj tedensko srečevale z otroci po viberju in telefonu. Vrtec se je 
ponovno odprl 26.januarja, od tako smo zdaj ves čas odprti, vendar pod zelo strogimi higienskimi 
ukrepi. Vsaka skupina je mehurček, ločena od drugih, ne smejo se družiti, zato se mnoge skupne 
dejavnosti ne izvajajo, kar je velika škoda, ampak sprejemamo tako. Nismo pa do zdaj imeli 
nobenih okužb v vrtcu, da bi morali odposlati oddelek v karanteno. Priporočanje k bl.s.Antonini 
in Slomšku očitno pomaga. Sicer sem kot ravnateljica vsak ponedeljek v skrbeh, ali bodo moje 
zaposlene vse negativne na hiter test, ali pa bom morala poslati kakšno vzg. in cel oddelek v 
karanteno. (testiranje žal poteka, ko so delavke že v dobro uro ali več z otroci)To za sabo potegne 
mnogo. Začelo se je tudi cepljenje proti covidu v VIZ, vendar še ni dovolj zaupanja v cepivo. 
Vrtec dobro sodeluje z občino; pa tudi z drugimi šolami in vrtci v občini, ravnatelji imamo že 
nekaj časa tedenske sestanke po zoomu. Tudi z katoliškimi vrtci smo povezani, povezuje nas 
molitev, vsak dan moli en vrtec za vse vrtce. Morda veste, da nekatere leve stranke želijo 
spremeniti Zakon o vrtcih, kjer zasebni vrtci ne bi bili več financirani s strani občine, oz.samo, če 
bodo javni vrtci polni, in da bo občina morala dati soglasje za delovanje zasebnega vrtca. Zato 
smo se vsi zasebni vrtci v Sloveniji(98vrtcev) združili in napisali ugovor in svoja stališča, jutri se 
bo verjetno odločalo v državnem zboru. Prosimo, da molite, da se bo rešilo, kakor je v dobro 
vseh. Vsi katoliški vrtci molimo zdaj križev pot prav v ta namen. 
 
Ocenjujemo, da vrtec deluje strokovno in profesionalno, da uspešno izvaja program in sodeluje s 
starši, drugimi ustanovami in širšo okolico. Vrtec je dovolj dober izziv in alternativa za okolico, 
vse nam zaposlenim pa je to spodbuda, da svoje delo v nadaljnje opravljamo še bolj odgovorno 
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in zavzeto. Pri tem nam v srcu mora biti vodilo, da »bi bil naš svet vse bolj svet ljubezni, miru, 
pravičnosti in solidarnosti«. 

»Le človek, ki ima vzgojeno srce, duha in roke, je toliko osebnostno zrel, da si lahko pomaga sam«. 
Johann Heinrich Pestalozzi 
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Poročilo o delovanju usmeritev Shaloma v Evropi, februar 2021 
"Mi ... sodelujemo z drugimi za dostojanstvo življenja ..." Ta vidik naše usmeritve in iz "Shalom 
- prednostna naloga in zaveza 2018-2020" je na izjemen način oblikoval in oblikoval pobude 
Shaloma in šolskih sester v Evropi in po svetu od izbruha pandemije.  
Zaklepanje / zaustavitev - Kaj to pogosto pomeni za posameznike? Zaprtje vrtca - zaprtje šole - 
poučevanje na daljavo / šolanje na domu - policijska ura - domača pisarna - kratek čas - 
brezposelnost - osamljenost - in pogosto osamljena smrt - skratka: popolna zaustavitev javnega in 
zasebnega življenja in v nekaterih primerih izguba človeškega dostojanstvo.  
Digitalne tehnologije so pomagale in pomagajo in se vedno bolj uporabljane, vendar pogosto 
primanjkuje človeških stikov.  
Sestre v Evropi smo zato pokazale veliko ustvarjalnosti, kako pomagati ljudem v pandemiji. V 
evropskih provincah je bila pomembna zavzetost za revne in brezdomce - z vsakodnevnim 
obrokom, z nakupom termo posod, z razdeljevanjem vsakdanjih mask ali z darovanjem oblačil, 
do popolnega opremljanja stanovanja s strani sestre v Belorusiji. Hkrati smo videli tudi težave 
otrok, mladostnikov, staršev in sosester. Tako kot v avstrijskem Pfaffenhofnu so sestre radodarno 
delile svoje stanovanje z prikrajšanimi otroki in organizirale pouk na daljavo, drugi so vsak dan 
pisali pisma najmlajšim v šoli ali - poleg video lekcij - si vzeli čas za osebne pogovore. V vseh 
naših vrtcih so učitelji načrtovali projekte, s katerimi so otroci in njihove družine ohranili stike in 
pokazali, da so nam pomembni. 
 In da ne pozabimo: Vse sestre v  svoje molitve in v ustrezno načrtovan čas molitve vključujejo 
skrbi vseh prizadetih.  
V tem času pandemije postane še posebej jasno: na dostojanstvo ljudi in  življenja ne smemo 
pozabiti. Ta pandemija nam je šolskim sestram pokazala, kaj pomeni biti žene miru, upanja in 
ljubezni v srcu tega sveta. 
 
Pripravil se je v zadnjem času projekt t.i. Laudato si Action Plattform za vse kongregacije po 
svetu. Gre za sedem letni projekt, ko naj bi v duhu Laudata Si spremenili naš način življenja, 
razmišljanja, delovanja. Bolj natančno bo ta projekt najprej predstavljen provincialnemu svetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHALOM – prednostna naloga in zaveza 2021 
Troedini Bog nas vabi v osrčje sveta, da postanemo žene miru, upanja in ljubezni. V duhu 
blažene M. Terezije in matere M. Caroline se članice mednarodne mreže Shalom pod vodstvom 
You are Sent, Love Can't Wait in Catholic Social Teaching obvezujemo, da bomo:  
Vzgajamo  
Še naprej bomo preučevali dokumente katoliške Cerkve, zlasti Laudato Si ' 
Zagovarjamo  
Spodbujali bomo prizadevanja za krepitev pravičnih struktur in spreminjanje nepravičnih 
struktur.  
Delujemo  
Promovirali bomo svoja središča molitve za mir in našli načine, kako razširiti sodelovanje v 
molitvi za mir. Spodbujali bomo življenje in pričevali uskladitev ljubezni v skupnosti in 
današnjem globalnem svetu.  
V sodelovanju z drugimi  
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Okrepili bomo mreženje znotraj Shaloma in urada OZN / NVO. Sodelovali bomo z drugimi, ki si 
prizadevajo za mir, pravičnost in integriteto stvarstva na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 
Še naprej bomo praznovali mednarodne dneve ZN in cerkvene dneve, povezane s Shalom *.  
Za dostojanstvo življenja  
Razvijali bomo stališča in veščine, potrebne za medkulturno življenje. Prizadevali si bomo za 
človekove pravice, zlasti med migranti, begunci in vsemi, ki so v naši družbi diskriminirani.  
In skrb za vse stvarstvo  
Odločali se bomo o življenjskem slogu, ki bo spodbujal celostno ekologijo. Sprejemali bomo 
odločitve, ki bodo pripomogli k boju proti podnebnim spremembam na načine, ki so primerni za 
naše lokalno okolje, in spodbujali zakonodajo, ki bo pomagala našemu prizadetemu planetu. 
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DELO SKUPIN ZA KOMUNIKACIJO IN TEHNOLOGIJO (2020/21) 

Glavno področje dela skupine za komunikacijo je okrepiti sporazumevanje med nami na vseh 
ravneh znotraj kongregacije s pomočjo sodobnih načinov sodelovanja, ki presegajo razdalje.  To 
vključuje med drugim:  

• Skrb za nenehno posodabljanje kongregacijske spletne strani ter njeno nadgradnjo z ozirom 
na boljšo preglednost ter dostopnost do prispevkov in gradiv. (Od 3. marca dalje je med 
spletnimi gradivi na voljo celotna zbirka pisem Matere Terezije v angleščini). Sestre iz vsake 
province, ki znajo dobro fotografirati, bodo dobile osebno povabilo generalata, da prevzamejo 
skrb za vedno nove sveže fotografije sester pri opravljanju raznolikega poslanstva. 
 

• Pripravo glasila »V poslanstvu«, ki izhaja enkrat letno ob ustanovnem dnevu kongregacije 24. 
oktobra in je v spletni ter pdf obliki dostopno na intranetu v vseh jezikih provinc. Tema letošnje 
4. izdaje je MEDKULTURNOST. Vabljene smo k razmišljanju o tem, kaj bo naša provinca 
prispevala za letošnje glasilo. V pripravi je tudi anketa, v kolikšni meri glasilo sestre doseže ter 
kako je sprejeto med nami. 

Skupina za tehnologijo se ukvarja z vprašanji VARNE in ODGOVORNE uporabe družbenih 
omrežij in spletnih orodij. V načrtu je priprava izobraževanja in usposabljanja sester na tem 
področju v obliki mesečnih spletnih novic s kratkimi video usposabljanji. 
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