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ivjeti zajedno uključuje darivanje vlastitog vremena drugima.  

U zajedničkom životu svakodnevno se prilagođavamo, a često i 

podlažemo, vremenu drugih. Darivati vrijeme znači na neki 

način darivati vlastiti život. Znači ljubiti. To je ujedno oblik našeg 

samoprijegora i poslušnosti, našeg posvećivanja vremena.  

To zajednicu čini živom i daruje joj uskrsnu dimenziju.  

 

Okružno pismo vrhovne predstojnice s. M. Klare Šimunović, korizma 2022. 
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Generalna kuća 
 

Zajednica sestara u Generalnoj kući, po svojoj naravi, u službi je Družbe. Ritam života i rada, 

kao i važna događanja, određeni su ritmom i događanjima u provincijama i Regiji.  

U prosincu je vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović boravila u Južnoj Americi. Pohodila je 

najprije sestre u Paragvajskoj provinciji i predsjedala Redovitom provincijskom kapitulu na 

kojemu je izabrana nova provincijska uprava, a potom i sestre Argentinsko-urugvajske 

provincije te sudjelovala na Izvanrednom provincijskom kapitulu. Niz provincijskih kapitula 

nastavio se i u ovoj godini. Tako je u veljači s. Klara predsjedala Redovitom provincijskom 

kapitulu Splitske provincije i izboru nove provincijske uprave. U ožujku je zajedno s vrhovnom 

savjetnicom s. Lidijom Glavaš sudjelovala na slavlju Redovitog provincijskog kapitula 

Mostarske provincije i presjedala izboru nove provincijske uprave.  

Od početka godine intenzivno se radilo na procesu pripajanja Tršćanske i Austrijske provincije 

Mariborskoj provinciji. Vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović i vrhovna zamjenica s. Vida 

Tomažič više puta susrele su sestre i provincijske uprave ovih triju provincija pripremajući kako 

pravne korake tako i one životne, duhovne i zajedničarske, u duhu jedinstva naše Družbe i brige 

za dobro svake sestre. U sklopu pripreme pripajanje provincija, krajem ožujka i početkom 

travnja s. Klara je zajedno sa s. Veronikom Verbič, provincijskom predstojnicom Mariborske 

provincije, putovala u Egipat u kanonski pohod zajednicama u Kairu i Aleksandriji.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva ova događanja važna za život Družbe pratile smo molitvom. Posebno smo to činile o 

spomendanu naše Utemeljiteljice za koji smo se pripremale trodnevnicom. Čvrsto vjerujući da 

je dragi Bog započeo ovo djelo na svoju čast (usp. Pismo od 13. svibnja 1869.), Njemu 

povjeravamo sadašnjost i budućnost naše Družbe kako bi donosila obilne plodove Njemu na 

čast i na dobro Crkve.  

                                                                                                    s. Samuela Klaić 
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Mariborska provincija 
 

Posljednji mjeseci prošle godine bili su posebno obilježeni produbljivanjem znanja o sv. Franji i 

nastojanjem vjernije slijediti njegove stope u nasljedovanju Isusa Krista. Sestra Martina Štemberger 

održala je seminar za sestre na temu: „Kako moliti kao sestre sv. Franje“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestra Metka Vrabič provela je mjesec dana svoje skraćene subotnje godine u Bugojnu, gdje je sa 

s. Ivankom Mihaljević otkrivala bogatstvo duhovnosti sv. Franje Asiškog. Sestra Zala Vrabec, 

juniorka, sudjelovala je na međuprovincijskom seminaru za sestre juniorke, održanom u  

Visokom od 4. do 7. studenoga 2021. godine. Tema susreta bila je „Put svetosti prema Opomenama 

sv. Franje“. 

Putujuća izložba „O sto godina milosti Gospodnje pjevat ću dovijeka“ koju je pripremila 

povjesničarka i arhivistica mag. Lilijana Urlep povodom stote obljetnice Provincije i pedesete 

obljetnice izlaženja provincijskog lista Glasovi, svečano je otvorena u Mariboru 12. rujna  

2021. godine. Od tada je na putovanju po Sloveniji, uglavnom po mjestima u kojima smo prisutne 

i u kojima djelujemo sada ili smo nekoć djelovale.   
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Središnja proslava stote obljetnice Provincije predviđena je za subotu 19. studenoga 2022., uoči 

svetkovine Krista Kralja. Sveta misa koju će slaviti mariborski nadbiskup mons. Alojzij Cvikl u 

crkvi kuće matice, bit će naša duboka zahvala Bogu za sve primljene milosti i također naša molitva 

za Njegov blagoslov. 

Konferencija redovničkih zajednica Slovenije organizirala je u siječnju, kao i svake godine, seminar 

za poglavare i poglavarice. Zbog pandemije koronavirusa, seminar je održan preko Zoom aplikacije. 

Na taj su način i druge sestre mogle pratiti predavanja koja su se iz različitih perspektiva bavila 

temom „Vi ste Tijelo Kristovo“ (1 Kor 12, 27). 

U drugoj polovici veljače održane su naše prve ovogodišnje duhovne vježbe. Sa sestrama iz 

zajednice Brezje sudjelovalo je i nekoliko sestara iz drugih zajednica. 

U našoj Provinciji pripremamo se za pripajanje Tršćanske i Austrijske provincije. Krajem siječnja 

ove godine vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović i vrhovna zamjenica s. Vida Tomažič sastale 

su se u Trstu s provincijskim upravama Tršćanske i Mariborske provincije. Potom se s. Vida, 

zajedno s provincijskom predstojnicom Mariborske provincije s. Veronikom Verbič, u Ljubljani 

sastala s upravom Austrijske provincije. Proces spajanja vjerno podupiremo svojom molitvom. 

Dana 12. ožujka 2022. godine u našem samostanu u Repnjama održan je susret kućnih predstojnica 

s Provincijskom upravom. Na temu „Kako bi se predstojnica u svojoj službi trebala brinuti o 

sebi?“ govorila je s. Anka Kogelnik, uršulinka. Na ovom susretu sudjelovale su i sestre Austrijske 

provincije. 

Nakon što je papa Franjo prošlog listopada u Rimu započeo Sinodalni hod 2021.-2023.,  također 

smo i mi sestre ušle u sinodalni proces. Sudjelujemo u zajedničkom putu svega Božjeg naroda 

osobito kroz molitvu, razmišljanje i dijalog. 

Naša Provincija nastoji usrdnom i ustrajnom molitvom te financijskom i materijalnom pomoći 

pružiti potporu svima koji su pogođeni ratom u Ukrajini. Još uvijek se dobro sjećamo projektila koji 

su ne tako davno padali nedaleko od nas. Svakodnevno u naše zajednice putem medija ulaze slike 

ratnih užasa s raznih strana svijeta. Zbog toga smo na Čistu srijedu, 2. ožujka 2022., prihvatile poziv 

pape Franje i dan posvetile postu i molitvi za mir. Na blagdan Navještenja Gospodnjeg,  

25. ožujka, sestre iz svih krajeva naše zemlje na razne su se načine pridružile papi Franji u njegovoj 

molitvi posvete Rusije i Ukrajine Bezgrješnom Srcu Marijinu. 

U nedjelju 6. veljače, u ranim jutarnjim satima, u zajednici u Repnjama, naša s. Petrina Kostelec 

završila je svoje zemaljsko putovanje. Neka Gospodin na nju svrati svoj milosrdni pogled i za sve 

njezine žrtve uzvrati joj vječnim životom u svome Kraljevstvu. Ispraćaj s. Petrine bio je na groblju 

u Vodicama u srijedu 9. veljače 2022. godine. 

 

                                                                                              s. Martina Štemberger 
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Splitska provincija 
 

Svagdašnjica redovničkog života sestara Splitske provincije ove godine odvija se u ozračju priprave 

za proslavu 100. godišnjice osnutka Provincije. Na spomendan osnutka 18. studenog 2021. 

svečanim euharistijskim slavljem u našem provincijskom središtu započele smo pripravu za ovaj 

značajan jubilej. Darovana nam je to prilika da u zahvalnosti za sva dobra koja nam je Gospodin u 

svojoj vjernosti podario kroz proteklo stoljeće dublje promišljamo i o milosnim trenutcima 

sadašnjeg vremena, zadatcima i odgovornostima koje ono nosi. Svjesne da samo zagledane u Krista 

možemo autentično nastaviti svoje poslanje, tijekom godine priprave sve sestre Provincije 

ujedinjuju se u adoraciji pred euharistijskim Isusom svakog 18. u mjesecu. Dao Gospodin da i u 

ovom vremenu živimo dostojno poziva kojim smo pozvane (usp. Ef 4,1)  i uzmognemo slijediti 

primjere duboke vjere i hrabrosti sestara koje su nam prethodile.  

U godini proslave stotog rođendana Provincije, hvala Bogu, imale smo još razloga za veselje.  Na 

veliku radost sestara, nakon višemjesečnih radova, sredinom prosinca 2021. godine dovršena je 

obnova novog dijela naše kuće na Lovretu. Dio sestara je tako uselio u novi, prikladniji prostor za 

život, prilagođen njihovim potrebama i životnoj dobi. U veljači 2022. godine je dovršena i temeljita 

obnova velike samostanske dvorane koja, lijepo opremljena, može poslužiti u različitim prigodama. 

Posebna radost osjećala se prigodom blagoslova obnovljenih prostora dok su se u zahvalnosti 

uzdizale naše pjesme i molitve Gospodinu. Ljepoti obreda pridonijele su svojim pjevanjem i naše 

sestre iz DR Konga koje sve više napreduju u učenju hrvatskog jezika tako da nakon nekoliko 

mjeseci boravka u zajednici na Lovretu, sve zauzetije sudjeluju u životu zajednice. Njihova 

prisutnost, mladost i polet unijeli su u našu zajednicu novi duh. I dok prevladavamo jezične i 

kulturne barijere istodobno kušamo radosti istinskog sestrinstva prihvaćajući razlike koje nas 

međusobno obogaćuju. Zorno nam je to svjedočanstvo prisutnosti Duha Božjeg koji tvori jedinstvo 

u različitosti.   

Iako skromnije, i ove godine je obilježen Dan posvećenog života u našim mjesnim Crkvama. U 

Splitsko-makarskoj nadbiskupiji Blagdan Prikazanja Gospodinova proslavljen je u novoizgrađenoj 

bazilici Svete obitelji u Solinu. Misno slavlje predvodio je pastoralni vikar Splitsko-makarske 

nadbiskupije mons. Nediljko Ante Ančić u koncelebraciji s drugim svećenicima. Svečanosti je, uz 

ostale redovnice, kandidatkinje, bogoslove i vjernike, nazočio i lijepi broj naših sestara. Trenutci 

zajedništva u kojima slavimo Gospodinov predivni dar poziva na posvećeni život uvijek su novi 

znak nade da će naše redovničko svjedočenje živjeti i rađati obilnim plodovima i u budućem 

vremenu.  
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Od 21. do 26. veljače u Splitu slavile smo naš Redoviti provincijski kapitul pod predsjedanjem 

vrhovne predstojnice s. Klare Šimunović. Kapitulu su prvi put nazočile i dvije sestre Kongoanke: 

s. Franҫoise Balibuno Ciza i s. Emilienne Nankafu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodeći se evanđeoskom porukom Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu (usp. Mt 

6,33) tijekom šest dana, u otvorenosti Duhu, promišljale smo i vrednovale sadašnji trenutak trudeći 

se u iskrenom dijalogu iznaći ono najbolje za našu Provinciju. Vjerujemo da će odluke koje smo 

donijele svima nama biti na rast i izgradnju. Na Kapitulu je izabrana i nova Provincijska uprava za 

predstojeće šestogodište. 

 

s. Marina Fuštar 

 

Misija u Demokratskoj Republici Kongu 

 

Drage naše sestre cijele naše Družbe, bilo gdje se nalazile, sve vas iskreno pozdravljamo! 

Sreća je i zadovoljstvo biti dio velike obitelji kao što je naša Družba. I ta “nesretna korona” koliko 

god je neugodna, koliko god je donijela straha, bolesti, smrti, ipak ima neke zasluge. Nešto je 

donijela i ostavila za sobom. Osjećamo da smo potrebni jedni drugima te da ne možemo jedni bez 

drugih. Svi smo vrlo krhki i prolazni. Korona nas je približila Kristu koji je za nas prepatio i koji 

nastavlja trpjeti u nama. 

I u Misiji u DR Kongu je ova godina bila obilježena pripravom za Redoviti provincijski kapitul. 

Prvi put u povijesti Misije i sestre Kongoanke su sudjelovale na tom važnom događaju. 

U godini smo priprave za proslavu stote godišnjice naše Provincije, a mi ispod ekvatora plovimo 

prema pedesetoj. Nadamo se da će se naši planovi i nade ostvariti u tom hodu. 
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Dvije naše juniorke se nalaze u provincijskom središtu u Splitu u svrhu učenja hrvatskoga jezika a 

potom i teološkoga studija. U svemu tome prepoznajemo znak Božje providnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također s vama želimo podijeliti kako smo proslavili dan Posvećenoga života. Već više godina na 

razini Nadbiskupije Bukavu osmišljavamo program u kojem želimo pokazati kako nismo zatvoreni 

u sebe, nego naprotiv, suosjećamo s patnjom i potrebama drugih, na poseban način najsiromašnijih. 

Program je to duhovnog, znanstvenog i crkvenog karaktera. Naša Nadbiskupija je sjedište 38 

različitih redovničkih zajednica, od toga 25 ženskih. Zahvaljujemo Bogu za tako veliko bogatstvo 

posvećenih osoba svih boja i jezika.  

Naš program ne traje samo jedan dan. U tjednu posvećenog života jedno predavanje namijenjeno 

je pripravnicima za redovnički život, a drugo posvećenim osobama. Osim toga dogovorimo se koja 

ćemo mjesta, odnosno skupine ljudi posjetiti, te našom prisutnošću i podjelom materijalne pomoći 

pokazati im naše suosjećanje i blizinu. Uglavnom su to bolnice, zatvori ili druga mjesta gdje bolest, 

tuga i napuštenost ostavljaju duboki trag. Važno ih je saslušati i tako im pomoći nositi njihovo teško 

breme. Vrhunac našeg slavlja jest euharistija u kojoj smo svi pozvani zahvaliti Gospodinu da nas je 

bez naše zasluge pozvao u svoju žetvu. 

 

s. Mirabilis Višić  
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Tršćanska provincija 
 

Naša Provincija sprema se na novi korak pripajanja Mariborskoj provinciji Bezgrešnog začeća. Prije 

gotovo 124 godine sestre su iz Maribora došle u Tomaj, koji je 1922. postao prvo provincijsko 

središte novoosnovane Talijanske provincije, danas Tršćanske provincije. Sada, nakon sto godina, 

vraćamo se počecima. U procesu pripajanja Mariborskoj provinciji održano je više susreta 

provincijskih uprava dviju provincija s Vrhovnom upravom. Na susretu održanom 29. i 30. siječnja 

2022. u Trstu sagledale smo već učinjene korake i dogovorile se o onima koje treba poduzeti. 

Zbog nedostatka sestara i potrebne snage u provincijalnoj smo kući u Trstu krajem 2021. godine 

zatvorile Dom za starije gospođe. Tako je sada naš primarni apostolat molitva, klanjanje Presvetom 

Sakramentu i služenje sestrama u zajednici, pomažući jedne drugima. Dvije sestre sudjeluju u 

sinodalnom hodu u župi, ponajprije u razgovorima, katehezama i karitativnom djelovanju. 

Dana 20. prosinca 2021. sestarska zajednica u Gorici obradovala se izložbi jaslica koje su izradila 

djeca iz dopunske škole. Jaslice je u nazočnosti djece, roditelja i sestara blagoslovio don Marijan 

Markežič. Izložba se mogla posjetiti do 2. veljače ove godine. I starije gospođe, o kojima skrbe 

sestre u Zavodu Svete Obitelji, obradovala je pažnja i kreativnost djece. Dana  

4. siječnja 2022. godine gorička zajednica ugostila je koparskog biskupa mons. Jurija Bizjaka koji 

je, osim  bogatog poznavanja Biblije, također prikazao stanje svoje biskupije i neke događaje u njoj. 

Na Dan posvećenoga života sestre su sudjelovale na biskupijskom susretu kod Sestara Božanske 

Providnosti u Cormonsu. Gorički nadbiskup mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, u zajedništvu sa 

svećenicima, slavio je svetu misu zahvalnicu posebno za sestre koje su proslavile jubilej 

redovničkog života. U ovom korizmenom vremenu, obilježenom strahotama rata u Ukrajini, sestre 

zajedno s učenicima mole, posebno za djecu koja mnogo puta čak i bez roditelja moraju sama bježati 

iz nesigurne i opasne situacije. 

U subotu 5. ožujka 2022. u provincijalnoj kući u Trstu proslavile smo stotu obljetnicu naše 

Provincije. Svečanom liturgijom zahvalile smo Bogu za sve milosti koje nam je udijelio u 

svakodnevnom životu u zajednici i u našem apostolskom djelovanju. Zbog pandemije koronavirusa 

morale smo ograničiti broj uzvanika. Sretne smo što je slavlju nazočilo nekoliko sestara iz 

Mariborske provincije: provincijska predstojnica s. Veronika Verbič, koja često dolazi pomoći u 

poslovima naše Provincije; s. Mihaela Berčon koja nam je pomagala sa svojim iskustvom 

provincijske ekonome; s. Martina Arhar koja se kroz četrnaest godina u potpunosti darivala našoj 

zajednici u Aleksandriji u Egiptu; s. Tina Dajčer koja je, kao provincijska savjetnica, sudjelovala 

na susretima uprava ovih dviju provincija. Euharistijsko slavlje predvodio je koparski biskup mons. 

Jurij Bizjak. U koncelebraciji su bili tršćanski nadbiskup mons. Giampaolo Crepaldi, svećenici 

kojima je povjerena pastoralna skrb za slovensku manjinu u Trstu i Gorici te ispovjednik naše 

zajednice. Biskup Bizjak je u homiliji biblijskim slikama opisao stogodišnji put naših sestara koje 

su često hodile po sušnim zemljama a Gospodin ih je krijepio svojom utjehom. Njihove su kuće 

bile kao navodnjen vrt, kao izvori voda koji nikad ne presušuju. Obnavljale su stare kuće i gradile 

nove čuvajući i jačajući baštinu prethodnih naraštaja. Samo Bog zna koliko su rana zacijelile i 

izliječile u ljudima koje su susretale, u obiteljima koje su posjećivale, u starijim gospođama o 

kojima su se brinule. Ostavile su trag i obnovile putove za blize i za daleke kojima je bila potrebna 

pomoć. Euharistijsko slavlje nastavilo se u radosnom zajedništvu za vrijeme ručka s biskupom 

Bizjakom, svećenicima i sestrama. Bio je to uistinu dan koji nam je darovao Gospodin. Njemu 

jedinome slava i hvala! 
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Zahvalne smo Bogu što je vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović od 27. ožujka do 7. travnja 

mogla obaviti kanonski pohod našim zajednicama u Kairu i Aleksandriji u Egiptu, što ranije nije 

bilo moguće zbog ograničenja putovanja radi zaštite od koronavirusa. Sestru Klaru pratila je 

provincijska predstojnica Mariborske provincije s. Veronika Verbič koja je tako imala priliku 

upoznati sestre i apostolat na misijskom polju naše Provincije. 

Sve mi sestre Tršćanske i Mariborske provincije zajedno se u molitvi povjeravamo Presvetom Srcu 

Isusovu da nam pomogne učiniti ono što je najbolje za sve nas. 

 

s. Suzana Masten  

 

                     

Lemontska provincija 
 

U svom korizmenom pismu svim sestrama Družbe sestra Klara je napisala: „Vrijeme… određuje i 

usmjeruje ono što je u središtu našega života, na što smo usredotočene, za čim osobito čeznemo”. 

Ova rečenica i razmišljanje o vremenu u njezinu pismu bili su poticaj na duhovnu izgradnju. Kada 

sam dobila zadatak da napišem ovaj članak za List Družbe, tema o vremenu činila mi se 

najprirodnijim načinom da s vama podijelim život naše Provincije i najznačajnije događaje koje 

smo živjele posljednjih mjeseci. 

Naizgled mali i beznačajan događaj dogodio se 11. studenoga 2021. kad je naše stablo magnolije 

uništilo nevrijeme i morale smo ga ukloniti. To prekrasno stablo bilo je više od 50 godina u našemu 

vrtu. Svakog je proljeća cvjetalo ružičastim cvjetovima – znak života, nade, ljepote Božjeg 

stvaranja, i naše povijesti na ovom brežuljku. Sestre i posjetitelji zaustavljali su se ispred njega, 

diveći se ljepoti koju mu je Bog dao. Uklanjanje oštećenog stabla bilo je podsjećanje na 

kratkotrajnost vremena, prolaznost ljepote i života. Ipak, bilo je i znak nade, jer sada ima mjesta za 

posaditi nešto novo kako bi s vremenom raslo do punine. 
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Prvi put od početka pandemije naši su se pridruženi članovi sastali 13. prosinca na duhovnoj obnovi. 

Svi nisu mogli sudjelovati, ali oni koji jesu potvrdili su da će biti spremni služiti i podijeliti osobni 

duhovni rast tijekom razdoblja pandemije. Sestra Therese Ann Quigney i s. Annette Shircel 

animirale su dan na temu o svetoj Klari i došašću. 

U studenom smo proslavile 50 godina služenja starijim osobama u našemu domu za starije Alvernia 

Manor. Na svetkovinu Krista Kralja, 21. studenoga, korisnici doma s članovima svojih obitelji, 

prijateljima i dobročiniteljima, pridružili su se zajednici na Misi zahvalnici u Centru Mount Assisi, 

nakon čega je uslijedio domjenak u Dvorani Sinsky doma Alvernia Manor. Tijekom proteklih 50 

godina stotine starijih osoba pronašle su svoj dom u Alvernia Manor, gdje su se naše sestre i civilno 

osoblje s ljubavlju brinuli o onima koji dobro poznaju prolaznost i kratkoću vremena. 

Ovdje u Illinoisu lako je shvatiti protok vremena u smjenjivanju godišnjih doba. Kod nas se jesenski 

mjesec studeni pretvorio u zimu, a u narednim mjesecima imali smo vrlo niske temperature, puno 

snijega i leda. Još jedan razlog više da vrijeme provedemo „kod kuće“, jedna s drugom u našim 

samostanima. Danas, sa suncem i toplijim temperaturama, znamo da stiže proljeće. 

Liturgijsko vrijeme također nas potiče da budemo svjesne protoka vremena. Došašće je bilo vrijeme 

molitve i iščekivanja dok smo se spremale za proslavu Božića. Božićno je vrijeme još uvijek bilo 

zasjenjeno pandemijom. Ipak, sestre iz samostana Mount Assisi, Marian Hall i samostana svetog 

Josipa zajedno su blagovale božićni ručak.  

Iako svaka zajednica ima mjesečnu duhovnu obnovu, 5. veljače smo kao Provincija imale Dan 

duhovne obnove. Bila je to prilika da provedemo vrijeme u klanjanju Presvetom Sakramentu, 

zajedničkoj molitvi, slušanju predavanja fra Michaela Jennricha, OFM i budemo zajedno na večeri. 

Od 10. do 27. veljače s. Maryann Dosen putovala je u Rim i Asiz, kao članica franjevačkog 

hodočasničkog tima. Najprije je posjetila naše sestre u Grottaferrati i provela s njima vrijeme od 

11. do 15. veljače. Potom se od 16. do 26. veljače pridružila skupini srednjoškolaca i njihovih 

pratitelja iz New Yorka. Članovi tima održali su predavanja, vodili posjete na sveta franjevačka 

mjesta, molili i slavili Misu sa skupinom hodočasnika. Bilo je to vrijeme prepuno radosnih i 

duhovnih iskustava za hodočasnički tim, srednjoškolce i njihove pratitelje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijeme kroz godinu prošlo je brzo i već se pripremamo za korizmu. Svaka sestra zalaže se za tri 

temeljne korizmene prakse: molitvu, post i milostinju. U ovim trenutcima, dok bjesni rat u Ukrajini, 
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molitvom, postom i donacijama dale smo potporu ukrajinskom narodu. Sada prolazimo korizmeno 

vrijeme nadajući se lijepom Uskrsu, sjećajući se da nam je Isus obećao život izvan vremena. 

Živeći našu sadašnjost, trudimo se razmišljati o budućnosti u susretima za Sinodu i pripremi za naš 

Provincijski kapitul, koji će se održati u lipnju na temu Hodeći zajedno u sinodalnosti. Puštamo da 

nas vodi poziv Crkve na usvajanje sinodalnog mentaliteta. U popodnevnim satima 22. siječnja imale 

smo provincijski susret o sinodalnosti i slušanju. Nakon toga svaka je zajednica imala duhovni 

razgovor na temu slušanja. Ponovno smo se sastale 5. ožujka kako bismo jasno izložile teme koje 

su nam važne. Svaka je sestra odabrala područje u kojem želi sudjelovati u pripremanju materijala 

za Kapitul. Od sredine ožujka do svibnja održat će se mnogi drugi zajednički sastanci u pripremi za 

Kapitul. 

Živeći svaki dan svjesne dara vremena, nastavljamo zahvaljivati Bogu za svaku sestru ovdje u 

Lemontu i po cijelom svijetu. Iako nismo u mogućnosti podijeliti svoj svakodnevni život sa svima 

vama, sretne smo što možemo moliti jedna za drugu i bolje se upoznavati preko Lista Družbe. 

 

s. Kathleen Vugrinovich 

 

 

Mostarska provincija 
 

Zahvalno nastavljamo započeti hod ususret 90. obljetnici ustanovljenja Provincije (26. kolovoza 

2022.). Ovogodišnji sadržaji trajnog odgoja, napose mjesečne duhovne obnove, ostvaruju se 

prebiranjem povijesnih zrnaca i duhovne baštine naših 90 godina od utemeljenja Provincije Svete 

Obitelji i 123-godišnje prisutnosti u Hercegovini i u drugim mjestima kamo nas je Providnost 

vodila. U programu priprave za provincijski jubilej, izražen geslom „Sjećaj se svega puta…“  

(Pnz 8, 2), prema prijedlogu Provincijskog povjerenstva za apostolat i pastoral zvanja je i 'velika 

devetnica' – svakog 26. u mjesecu do proslave Jubileja u svim zajednicama organizira se višesatno 

klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu.  

Osim redovitih vikend seminara za mlade, programa posredstvom mobilne aplikacije „Hodòs“ kao 

i seminara posta, molitve i šutnje, sestre vjeroučiteljice organiziraju uobičajene adventske i 

korizmene duhovne obnove za svoje vjeroučenike u našim samostanima u Bijelom Polju, Mostaru, 

Ljubuškom, Međugorju, Širokom Brijegu i Bukovici. Započelo se i sa redovitim održavanjem 

mjesečnih duhovnih obnova za obitelji, osobito za roditelje djece i mladih s kojima radimo  

(za roditelje vjeroučenika, napose pripravnika za sakramente sv. pričesti i krizme, predškolaca iz 

naših vrtića…).  

Rastužuje nas svaki pohod „sestrice smrti“ i odlazak naših sestara, ali znamo da smo bile 

blagoslovljene njihovim životom i da smo u konačnici stvorene za vječnost. Gospodin pak ispunja 

naša srca radošću i nadom zbog onih koji su čuli Božji poziv i prihvaćaju živjeti ga do punine po 

evanđeoskim savjetima. Na Dan posvećenoga života dvije su sestre juniorke obnovile svoje 

privremene zavjete, a nekoliko dana kasnije novakinja s. Jelena Naletilić obukla je redovničko 

odijelo i položila Prve zavjete. Euharistijsko slavlje s obredom zavjetovanja predvodio je mjesni 

biskup mons. Petar Palić, a ovo je bila prigoda za radosno okupljanje i zajedništvo sestara 

Provincije. 
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Početak ove godine bio je u znaku priprema za Redoviti provincijski kapitul, koji smo slavili od  

3. do 8. ožujka u Duhovnom centru „Biskup fra Paškal Buconjić“ u Bijelom Polju. Kapitulom je 

predsjedala vrhovna predstojnica Družbe s. Klara Šimunović.  

 

 

Zajedno je razmotreno stanje Provincije i na temelju naše stvarnosti donesene su odluke i preporuke 

kojima ćemo usmjeravati svoje korake i nastojanja u sljedećem šestogodištu. I, kako nas je u 

pozdravnom govoru pri otvaranju Kapitula potakla vrhovna predstojnica, u skladu s evanđeoskim 

pozivom i geslom Kapitula „Što god vam rekne, učinite! (Iv 2, 5) poput Marije biti „pozorne na 

događaje i na dobro sjeme posijano u zemlju tijekom 123 godine prisutnosti sestara u Hercegovini, 

na sjeme posijano u prošlom šestogodištu, na sjeme koje bi se u budućnosti trebalo i moglo još više 

razrasti… i djelatno prisutne – kao Marija na gozbi u Kani – neprestano uočavati što nam nedostaje 

za osnaženje redovničkog duha i stvaralački razvoj karizme Družbe.“ Na Kapitulu je izabrana i 

nova provincijska uprava za sljedeće šestogodište. 
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U našim smo se zajednicama mjesne Crkve uključile u prvu fazu Sinodalnog puta kako bismo u 

molitvi, razmišljanju i dijeljenju svi zajedno spoznali „što Duh govori Crkvama“ i tako se odgajali 

za sinodalnost, zajednički hod, ispunjajući na taj način svrhu Sinode: „dati da se probude snovi, 

pobuditi proroštva i vizije, dati nadi da procvjeta, potaknuti povjerenje, poviti rane, ispreplesti 

odnose, oživjeti zoru nade, učiti jedni od drugih i stvarati pozitivan imaginarij koji će prosvijetliti 

umove, zagrijati srca, vratiti snagu mišicama…“ (papa Franjo). 

Započele smo vrijeme korizme ujedinjene u molitvi za kraj rata i mir u Ukrajini i Rusiji, opet se 

utječući Mariji da nas, kao i u Kani Galilejskoj, preporuči svojemu Sinu jer jedino on umije vodu 

pretvoriti u vino, nemir u mir. 

 

s. Magdalena Šarić 

 

 

Argentinsko-urugvajska provincija 
 

Drage sestre, danas vam više nego ikad želimo Mir i dobro! Još jednom zahvaljujemo Bogu da 

možemo komunicirati i dijeliti naš život posvećen Gospodinu. Sa žaljenjem i zabrinutošću pratimo 

u našim zajednicama što se događa između Rusije i Ukrajine. U vijestima koje govore o uništenju, 

boli i smrti, naše je poslanje moliti i čuvati nadu. Neka nam sveti Franjo Asiški, graditelj mira, 

pomogne biti oruđem mira! 

Ne možemo svi činiti velike stvari, ali možemo činiti male stvari s velikom ljubavlju. U listopadu i 

prosincu sestre iz zajednice Las Lomitas, Formosa, zajedno sa skupinom nastavnika iz naše škole, 

prešle su oko 200 km po šumskom području kako bi dijelile svoju blizinu, poštovanje i solidarnost 

s domorocima iz etničke skupine Nivaclé, vrlo siromašnom braćom koja žeđaju za pravim Bogom. 

Dijelili su Riječ, Radosnu vijest..., nosili su i materijalnu pomoć: odjeću, obuću, hranu i lijekove. 

Sestre iz zajednice Svete Marije Anđeoske, Buenos Aires, u prosincu su također pohodile 

najpotrebitiju braću i sestre koji žive u rubnim četvrtima. Ovaj misijski pohod, zajedno sa 

župnikom, završen je euharistijskim slavljem na kojem su podijeljeni sveti sakramenti krštenja, 

krizme i bolesničkog pomazanja. Sada sestre nastavljaju ohrabrivati ove ljude da Isus ostane uvijek 

prisutan u njihovu životu i da s Njim rješavaju svoje probleme. Sestre i oni koji su im bili u pratnji 

duboko su zahvalni Bogu života na ovom misijskom pohodu i na njegovoj pomoći da su mogle 

vršiti ovo djelo ljubavi. 

S velikom radošću pridružujemo se veselju s. Marie Angelice Medina, s. Eulogie Sosa i s. Sonie 

Díaz koje su 2. prosinca primile diplomu iz odgojno-obrazovnog pastorala. 

Konačno je, nakon brojnih pokušaja i odgađanja zbog pandemije, na upražnjeno mjesto zbog smrti 

s. Cristine Silva bilo moguće izabrati provincijsku savjetnicu. Izvanredni provincijski kapitul 

održan je 27. i 28. prosinca u provincijalnoj kući u San Lorenzu pod predsjedanjem vrhovne 

predstojnice s. Klare Šimunović, kojoj zahvaljujemo na sestrinskoj prisutnosti. Za službu 

provincijske savjetnice izabrana je s. Adelaida Ferreyra. 
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Slavimo Boga jer smo imale mogućnost obaviti duhovne vježbe od 26. siječnja do 1. veljače u našoj 

kući „Sveta Klara“, u misiji Laishí, Formosa. Voditelj je bio o. Gustavo Punzó, mjesni župnik. 

Tema duhovnih vježbi Ljubav prema Bogu i bratska ljubav temeljila se na tekstu: „Čuj, Izraele: 

Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, 

svom dušom svojom i svom snagom svojom. Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu 

u srce.“ (Pnz 6, 4-6).  

Razlog za veliko veselje bio je početak školske godine u mjesecu ožujku. Nastava je počela u svim 

našim školama, u skladu s odredbama koje su na snazi za ovo „novo normalno“. Učenici i njihove 

obitelji vrlo su sretni da se nastava ponovno odvija uživo.  

Naša s. Guillermina Alvarenga proslavila je jubilej, 25 godina redovničkog života. U sklopu 

pripreme za ovaj događaj, 12. i 13. ožujka upriličena je promocija zvanja na području župe sv. Ivana 

Pavla II. u gradu Formosi, uz geslo „Mi smo misija“. Tom prigodom sestre su posjetile veliki broj 

obitelji ove župe, dok su ih starije sestre pratile svojim molitvama. Neka Bog učini da izraste sjeme 

koje su posijale! Na svetkovinu sv. Josipa, zaštitnika naše Provincije, bilo je veliko slavlje. Biskup 

Biskupije Formosa mons. José Vicente Conejero slavio je 25 godina biskupskog ređenja i, u 

sinodskom duhu Crkve koja zajedno hodi, slavio je Svetu misu pod kojom je obilježen jubilej 

njegov i s. Guillermine. Također i slavljenički ručak je bio zajednički, s drugim našim sestrama i 

predstavnicima svih župa. Bili su to trenutci radosti i sreće, bratskog dijeljenja vjere, blizine i 

zajedništva. 

Sestrica smrt dva puta je pohodila našu Provinciju i zajednicu sv. Elizabete u gradu Formosi.  

U Očevu kuću preselile su se naše drage sestre, s. Verónica Morínigo (16. studenoga 2021.) i  

s. Mariana Villalba (5. veljače 2022.). Neka im Gospodin podari da vječno uživaju u njegovoj 

prisutnosti pune ljubavi. 

Pozdravljamo vas do sljedećeg javljanja za List Družbe. Neka nas blagoslovi Gospodin života. Neka 

Isus uvijek bude naš mir, naša radost, naša snaga i neka nam pomogne da dopustimo da nas dotaknu 

patnje čovječanstva kako bismo ih prinosile Onome koji daje jasnu nadu. 

 

                                                                              s. Marta Perna i s. Rosa Vega 
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Bosansko-hrvatska provincija 
 
 

Kada bismo trebali u dvije riječi opisati stanje u današnjem društvu i svijetu bile bi to riječi strah i 

neizvjesnost. Još nije sasvim prestala kriza zbog pandemije koronavirusa, a već smo suočene s 

novom, još težom krizom rata u Ukrajini, ali i globalne nesigurnosti. No unatoč svemu ne smijemo 

gubiti nadu. Pozvane smo otvoriti svoje srce i poći ususret čovjeku u potrebi. Pozvane smo, poput 

Marije, biti žene istinske radosti, nade i zahvaljivanja.  

Zahvalne smo Bogu na daru života naših sestara - s. Klare Turalija i s. Zvonimire Zubak koje su na 

svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2021., u našem samostanu sv. 

Franje Asiškoga u Kloštru Ivaniću proslavile svoje jubileje. Sestra Klara Turalija proslavila je 70., 

a s. Zvonimira Zubak 60. obljetnicu redovničkog života. Svečano euharistijsko slavlje u sestarskoj 

kapeli predslavio je o. Anđelko Jozić, karmelićanin. 

Na svetkovinu Bogojavljenja, 6. siječnja 2022. godine, s. Željka Dramac, provincijska predstojnica, 

započela je kanonsku vizitaciju. Ovom prigodom označile smo i početak slavlja 80. obljetnice naše 

Provincije. 

Ususret ljudima u potrebi, onim najsiromašnijima, krenula je naša s. Kata Karadža koja je odlučila 

poći u misije u Afriku. Na blagdan Obraćenja sv. Pavla, 25. siječnja 2022., u crkvi Svete Obitelji u 

Zagrebu s. Kata primila je misionarski križ, a 2. veljače, na blagdan Svijećnice otputovala je u našu 

zajednicu u Rwentobo u Ugandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečano euharistijsko slavlje te obred blagoslova misionarke i križa predvodio je fra Filip Karadža, 

brat s. Kate, u koncelebraciji s drugim svećenicima. Uz provincijsku predstojnicu s. Željku Dramac 

i članice Provincijskog vijeća te sestre iz naših  zajednica u Zagrebu, slavlju su nazočili članovi 

obitelji s. Kate, njezina majka, brat sa svojom obitelji, rodbina  te vjernici ove župe. Sestra Željka 

Dramac, provincijska predstojnica, nazočnim vjernicima je predstavila s. Katu i misiju u koju 

odlazi, te pročitala poruku vrhovne predstojnice s. Klare Šimunović koju je ovom prigodom uputila 

s. Kati i sestrama naše Provincije.   
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Tijekom vremena došašća članice Vijeća za medije organizirale su online susrete pod nazivom 

Advent s franjevkama koji su se odvijali jednom tjedno preko aplikacije Zoom, a na kojima je 

redovito sudjelovalo oko pedeset sudionika. Bila je to duhovna priprema za Božić s posebnim 

naglaskom na Božju riječ koja se čitala nedjeljama kroz došašće. Ovakvi virtualni susreti nastavili 

su se i u korizmenom vremenu, a temeljili su se na 58. poglavlju knjige proroka Izaije. Voditeljica 

susretâ bila je s. Maja Ivković, studentica biblijske teologije, a u animiranje su se uključile i druge 

sestre, te postulantica i kandidatice.  

Sestra Maja Ivković je 8. veljače 2022. godine, polaganjem završnog ispita, završila 

poslijediplomski studij biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. 

Licencijatski rad pod nazivom Preobrazba učenika. Retoričko semitska analiza Mt 14, 15-21 (La 

metamorfosi dei discepoli. Analisi retorica semitica di Mt 14,15-21) izradila je pod mentorstvom 

prof. Francesca Graziana. Sestra Maja nastavlja doktorski studij na istome sveučilištu.  

U našem samostanu Navještenja Gospodinova u Zagrebu, 26. i 27. veljače 2022., održan je susret 

sestara s privremenim zavjetima s odgojiteljicom s. Radmilom Ilinović. Vjera i ugroženost poziva 

“nevjerom” u svakodnevnom životu bila je tema ovog susreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 11. ožujka 2022. održana je svečana 

promocija diplomanata među kojima je bila i naša s. Anđelina Ivančić. Istoga dana našim dvjema 

sestrama - s. Petri Mikulec, studentici 2. godine Filozofsko-teološkog studija i s. Matei Šipić, 

studentici 3. godine Crkvene glazbe dodijeljene su nagrade dekana za najbolji uspjeh u protekloj 

akademskoj godini.  

Kroz proteklo vrijeme bile smo primorane donijeti i neke teške odluke. Bolest, nemoć, starosna 

dob, nedostatak novih duhovnih zvanja – sve su to razlozi zbog kojih smo morale zatvoriti naše 

dvije podružnice: u Sivši (Bosna i Hercegovina) i Osijeku (Republika Hrvatska).  

Od posljednjeg našeg javljanja za List Družbe, svidjelo se Gospodinu k sebi pozvati naše tri sestre: 

s. Brigitu Bernatović, s. Julijanu Damljanović i s. Amaliju Kolobarić. Neka im Gospodin podari 

svoj vječni mir, a svaku od nas neka učini oruđem svoga mira u ovim nemirnim vremenima.  

 

                                                            s. Ivana Pavla Dominković 



List Družbe                                                                                                                                                          Svibanj 2022. 

 
19 

 

Austrijska provincija 
 

Svim sestrama naše Družbe Mir i dobro! 

Kad su dani počeli postajati dulji i sunce svojom toplinom zagrijalo zemlju, a posljednji snijeg 

konačno se otopio, znale smo da je stiglo proljeće. Bile smo jako radosne. 

U našoj kući u St. Peteru, otkako su se smanjile zaraze koronavirusom djece, učenika i osoblja 

vrtića, škole i internata pa čak i nekih sestara, počele smo malo opuštenije „disati“. U ožujku, kada 

su ukinute mjere pandemije i ponovno bilo moguće organizirati neka događanja, život u školi i 

internatu postao je življi. Pripremajući se za ovogodišnju 46. humanitarnu tombolu, učenici treće 

godine osmislili su dobar moto: „Waka Waka“, što znači „Hajde, učini!“ – poticaj da učinimo nešto 

dobro za bližnjega. Pjesmom i plesom Waka Waka uključili su cijelu ustanovu. Napravili su i 

intervju s gospođom Krasimirom Dimovom koja nas povezuje s Bugarskom, zemljom kojoj smo 

posljednjih godina donirali većinu prihoda od tombole u dobrotvorne svrhe. Ovaj put program 

tombole uključivao je tri događaja: prvi ždrijeb, svetu misu i glavni ždrijeb. U tom je kontekstu 

slavljena misa za mir, posebno u Ukrajini. Učenici treće godine pripremili su pjesme za misu. 

Posebno su istaknuli događaj iz Evanđelja o siromašnoj udovici koja je dala dva novčića u hramu, 

sve od čega je živjela. U prinosu darova sudjelovali su krizmanici iz župe sv. Jakova. Nakon mise 

svi su se okupili u dvorištu oko ognja i družili se uz malu okrjepu. Središnje događanje s izvlačenjem 

glavnih nagrada obogaćeno je raznim glazbenim točkama.  

Pepelnicom je započelo vrijeme korizme koje svakome daje priliku da preispita svoj život. Učenici 

su zajedno sa svojim odgajateljicama odlučili pomoći Ukrajini na nekoliko načina. Mladi su svaku 

večer bili pozvani na molitvu krunice za mir u kapelici internata. Osim toga, u označenu kutiju 

mogli su staviti svoj prilog ili donijeti materijalnu pomoć za one koji su nastradali u ovom ratu. Na 

stazi koja vodi od škole do obližnje crkve postavljene su postaje križnog puta, na koje su učenici 

dodali svoja razmišljanja o ratu i stradanju naroda u Ukrajini. Jednu večer u korizmi zajedno smo 

hodali ovom stazom moleći Križni put. 
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Početkom travnja proslavili smo rođendan provincijske predstojnice s. Ambrozije Potočnik, 

zahvaljujući za dar njezina života. Sestra Ambrozija, zahvalna Bogu na svim darovima koje joj je 

udijelio, molila ga je da je prati, da je vodi i podari joj potrebnu snagu i zdravlje. 

Prije nego su učenici otputovali za uskrsne blagdane, njihove odgajateljice i don Jože Andolšek 

SDB ponudili su im mogućnost da se duhovno pripreme za blagdane. Imali su priliku za sakrament 

pomirenja te zajedno slavili svetu misu, na kojoj je posebno naglašeno Isusovo služenje apostolima 

pranjem nogu na Posljednjoj večeri. 

U ovom vremenu kušnje, poteškoća i neizvjesnosti zbog rata u Ukrajini i nedostatka mira u drugim 

dijelovima svijeta, osjećamo se još više ujedinjene u molitvi. 

                                                                                                                            

 s. Andrea Starz 

 

 

Paragvajska provincija 
 

Nastavile smo naš put zahvalne Gospodinu za njegovu pratnju u životu svake sestre, svake zajednice 

i na mjestima djelovanja naše Provincije. 

Dana 15. prosinca 2021. na VIII. Redovitom provincijskom kapitulu kojemu je predsjedala s. Klara 

Šimunović, vrhovna predstojnica, izabrana je nova provincijska uprava koju čine s. Margarita 

González Giménez, provincijska predstojnica,  s. Irma Brítez Velázquez, zamjenica provincijske 

predstojnice, te provincijske savjetnice s. Fátima Dittrich Salinas, s. Eva Arévalo Coronel i s. Nancy 

Frutos Barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pouzdanjem u djelovanje Duha Svetoga započele su  planiranje novoga šestogodišta 2021.-2027., 

uz odgovornu suradnju svih sestara Provincije. 
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Dana 21. siječnja, na blagdan sv. Janje, zaštitnice provincijalne kuće, slavljena je sveta euharistija 

u zahvalu za 48 godina života Provincije Uznesenja Marijna. Također smo u ovom euharistijskom 

slavlju molile za sestre koje na taj dan obilježavaju obljetnicu redovničkih zavjeta. Svetu misu 

predvodio je o. Alberto Rojas. 

Na Dan posvećenoga života, 2. veljače, u kapelici sv. Janje euharistijskim slavljem  zahvalile smo 

Bogu za 60 godina redovničkog života  s. Placide Pereira, s. Eulalie Olmedo i s. Patricie Scotto. 

Sestre juniorke, s. Aida Luz Torales i s. Katia Nazareth Osorio, obnovile su svoje privremene 

zavjete. 

U ožujku je u svim zajednicama i ustanovama Provincije pripremljeno slavlje spomendana Majke 

Margarite Pucher u kojemu smo imale prigodu promišljati o njezinu životu i moliti za sve sestre 

Družbe i poslanje koje vrše u raznim krajevima svijeta. 

Na dan Utemeljiteljice, 6. ožujka, s velikom radošću u kandidaturu je primljena djevojka Tamara 

Román Peralta. Ona je svoj odgojni put započela u zajednici Svete obitelji, u gradu Lambaré. 

Ujedinjene u molitvi u ovom korizmenom vremenu, na putu prema Uskrsu, s nadom da snaga 

Uskrsloga vodi naše korake Njegovim putem, sestrinski pozdravljam svaku sestru Družbe. Mir i 

dobro! 

 

s. Evanilda Ramírez Cabrera 

 

 

Rimska regija 
 

Rimska regija, iako mala i jednostavna struktura, morala se nositi s problemima koji su zajednički 

cijelom svijetu kao posljedica pandemije, što je uvjetovalo i još uvijek uvjetuje život i rad zajednica. 

Sestre su se morale suočiti s novim izazovima koje je prouzročio Covid, otvoriti se novim oblicima 

suradnje i dati novu vrijednost uzajamnoj pomoći. 

Virus, koji se dugo vremena držao podalje od naših vrata, u posljednje vrijeme uvukao se u kuću i 

zarazio cijelu zajednicu sestara na Farnesini. Sada se situacija polako rješava, kako u kući tako i u 

školi. 

Nakon duge i teške bolesti, u kojoj su je s puno ljubavi i pažnje njegovale sestre, preminula je  

s. Veronika Tipurić. Sprovodni obred održan je u zajednici na Farnesini, a pokop zemnih ostataka 

s. Veronike obavljen je u Bijelom Polju, mjestu gdje je ona željela zauvijek počivati. Pogrebu je 

nazočila njezina obitelj, brojna rodbina i susestre. Rimska regija duboko je zahvalna Mostarskoj 

provinciji što je prihvatila da s. Veronika bude pokopana među sestrama na groblju Gruban. 

Također je zahvalna za sve molitve i za gostoljubivost iskazanu brojnoj rodbini s. Veronike koja se  

okupila na pogrebu.  

Život Regije protkan je i mnogim lijepim stvarnostima koje su posebno bile vidljive za vrijeme 

pandemije, kao na primjer, izuzetna raspoloživost civilnog osoblja za suradnju na svim područjima, 

od nastave i zamjene bolesnih učiteljica do čišćenja škole.  

Također, i promjena koja se odnosi na zajednicu u Pesaru ima svoju pozitivnu stranu, što se može 

nazvati rastom. Svaka promjena donosi rast. Naime od 1. svibnja 2022. ova zajednica, koju čine  
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s. Maristella Palac i s. Lucia Vrdoljak Colo, vratit će se u Ascoli Piceno gdje je već djelovala od 

1984. do 2004. godine. 

Godine 2004., nakon što je tadašnji župnik don Piero Coccia imenovan nadbiskupom, zajednica se 

preselila u Pesaro gdje su sestre nastavile svoje djelovanje poučavajući katolički vjeronauk u školi 

te u Nadbiskupiji, surađujući u školskom pastoralu i u katehezi odraslih i u službi Nadbiskupova 

osobnog tajništva. U tim različitim područjima, apostolat življen s puno žara i predanosti bio je 

snažan poticaj za ljudski, kršćanski i vjerski rast. Osobito je veliko zalaganje bilo u poučavanju 

vjeronauka u državnoj školi (u Prirodoslovnoj gimnaziji i Klasičnoj gimnaziji). U tom kontekstu 

imale smo priliku ostvariti pravo odgojno-obrazovno poslanje u radu s djecom i mladima,  

izgrađivati kvalitetne odnose s kolegama i dublje upoznavati probleme, poteškoće, tjeskobe i nade 

obitelji. Osamnaest godina poslanja u Pesaru – godine plodonosne, bogate iskustvom koje su 

ostavile neizbrisiv trag u našem životu. 

U svibnju će se ova sestarska zajednica iz Pesara vratiti u Ascoli Piceno i nastaviti suradnju s mons. 

Pierom Cocciom, kojemu je Talijanska biskupska konferencija kao biskupu u miru povjerila vršenje 

važnih službi u području društvenih komunikacija. Osim toga, u duhu služenja i u skladu s našim 

obvezama, stavit ćemo se na raspolaganje za pastoralnu i liturgijsku suradnju u Biskupiji Ascoli 

Piceno. Oslanjamo se na dobrohotnu Providnost Božju i na blizinu sestara kako bi i ova promjena 

mogla biti poticaj za duhovni i ljudski rast nama i ljudima koje ćemo susretati.  

 

s. Maristella Palac 
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ŽIVOT   –   POSLANJE   –   SVJEDOČENJE 

 

 

U rubrici predstavljamo svjedočanstvo apostolata sestara Mostarske 

provincije: iskustvo djelovanja u pastoralu mladih i obitelji.  
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Na putu s mladima 
 

Kao što je nekoć Majka Margarita vođena snagom „ljubavi i samilosti prema siromašnoj i 

zapuštenoj djeci“ započela djelovanje u Mariboru, tako su i sestre naše Provincije u Hercegovini, 

trajno otvorene nadahnućima Duha Svetoga, znale prepoznavati trenutne potrebe Crkve i vremena 

u kojemu žive i na njih odgovarati. Hod s mladima, „upisan“ u karizmu Družbe, rodio se upravo iz 

osluškivanja njihovih potreba i težnji. Početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća u samostanu 

u Bijelom Polju počinju se organizirati trodnevni ili jednodnevni molitveni susreti, koje su vodile 

sestre zajedno sa svećenicima. U početku su sudjelovale manje skupine djevojaka koje su se 

zanimale za naš redovnički život i poziv, a s vremenom se grupa proširila na djevojke i mladiće 

kojima je ovo bila prigoda da prodube svoj vjerski život.  

Prvi takav seminar, prema Provincijskom ljetopisu, bio je od 28. do 30. studenoga 1981. godine, a 

sljedeći 6. ožujka 1982. o čemu se, između ostaloga, može pročitati da „i površan susret s njima 

daje do znanja da je ova današnja mladost željna susreta s Bogom i da za nju Evanđelje ima 

privlačnu snagu“. Već sljedeće godine piše da je 11. prosinca održana duhovna obnova za mlade 

koji su tijekom godine prošli seminare uvođenja u molitvu: „… skupilo se više od 150 mladih. 

Hvala Bogu, u našoj kući, eto, kapela postaje tijesna.“ Godine 1986. stoji da je od 7. do 9. studenoga 

održan 25. molitveni seminar za mlade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tako iz godine u godinu sve do 1991. kada zbog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini više nije 

bilo moguće održavanje seminara.  

S obzirom na to da je naš samostan u Bijelome Polju razoren, a zbog rata bili su „razoreni“ i vapili 

za obnovom mnogi životi, sestre su potaknute „svetim nemirom“ tražile nove načine praćenja 

mladih. Godine 1993. fra Slavko Barbarić, pokretač mnogih aktivnosti i sadržaja u župi sv. Jakova 

Apostola u Međugorju, ponudio je sestrama prostor u kojemu su mogle okupljati mlade govoreći: 

„Samo radite!“ 

Otada do danas molitveno-odgojni seminari organiziraju se u Kući molitve Domus pacis u 

Međugorju. Redovito se održi šest trodnevnih seminara tijekom školske godine (od rujna do ožujka) 
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za različite uzraste mladih: za djevojke viših razreda osnovne škole, srednjoškolke, studentice kao 

i za mlade djevojke koje već rade. U organizaciju i animiranje susretâ uključeno je više sestara 

Provincije. Susreti obično počinju petkom popodne i završavaju nedjeljom, a program se odvija u:  

- duhovno-molitvenom ozračju – u zajedništvu, molitvi, pjesmi, susretu s Božjom riječju, 

nagovorima, iskustvu tišine – gdje mladi imaju priliku upoznavati nove obzore odnosa s 

Bogom. Ovomu svakako pridonosi i molitveni prostor u Međugorju, odlasci na brdo 

Križevac i Podbrdo te večernji molitveni program i euharistijsko slavlje u župnoj crkvi. 

Rijeke hodočasnika što se svakodnevno slijevaju u Međugorje poticaj su djevojkama da 

otkriju ljepotu i potrebu susreta s Gospodinom.  

- stvaralačko-rekreativnom ozračju, u kojemu mladi izražavaju svoja nutarnja 

raspoloženja, procese rasta i traženja. U osobnom ili skupnom radu i dijeljenju iskustava 

mladi rastu u samopouzdanju, bolje upoznaju sebe i prihvaćaju druge, drugačija iskustva i 

razmišljanja. Kroz igru i radost lakše se povezuju, stvaraju nova prijateljstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskustva sa seminara uče ih da sve svoje brige i probleme nose pred Gospodina te zajedno s njim 

koračaju naprijed, rastući u spoznaji da je Gospodinu stalo do njih samih, do njihova rasta i 

sazrijevanja unatoč svim okolnostima u kojima se nađu. I oni, iako mladi, imaju svojih poteškoća i 

problema koji ih muče te čine ranjivima i nesigurnima, a u ovakvim druženjima, razmjeni iskustava 

i razlučivanju u molitvi pronalaze potrebitu snagu i razboritost da se nose sa životnim bremenima. 

Kroz raznovrsni program seminara sestre nastoje pružiti i odgojne smjernice, ulažući na taj način u 

njihovu kršćansku i ljudsku formaciju. Djevojke su zahvalne i rado se vraćaju na seminare. 

Globalne promjene u svijetu utjecale su na način života i druženja mladih. Ovo se prvenstveno 

odnosi na svijet novih medija, koji je za mlade postao važan životni prostor. K tomu još i razne 

promjene i posljedice zbog pandemije koronavirusa. Sve je ovo utjecalo i na aktivnosti pastorala 

mladih u našoj Provinciji. Zbog ograničenja kretanja i okupljanja bile smo primorane na određeno 

vrijeme otkazati održavanje molitveno-odgojnih seminara u Međugorju. 

I opet je „nemir ljubavi“ potaknuo sestre, kojima je povjerena koordinacija rada s mladima, da traže 

nove načine djelovanja i naviještanja Evanđelja. Tako je nastala ideja da se s mladima upute prema 

Kristu služeći se digitalnim dostignućima. Dizajnirana je mobilna aplikacija „Hodos“ i puštena u 
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javnost početkom srpnja 2021. godine. Namijenjena je prvenstveno mladima ali je pristup aplikaciji 

omogućen svima koji zajedno sa sestrama žele hoditi na putu vjere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija sadrži tri glavne kategorije Svakodnevni koraci, Dođi budi svjetlo, Hodati zajedno, 

pomoću kojih korisnici mogu pristupiti različitim sadržajima: svakodnevna molitva, duhovni 

poticaji i nagovori, osobni razgovori sa sestrama, prijave na različite termine seminara, mogućnost 

prijave na duhovne obnove i susrete koje sestre organiziraju. Uz aplikaciju je otvoren YouTube 

kanal na kojem se objavljuje nedjeljno razmatranje evanđelja. Jednom mjesečno posredstvom Zoom 

platforme sestre animiraju molitveno čitanje Božje riječi – Lectio divina. Svakako se u sredstva 

ovoga hoda s mladima mogu dodati i društvene mreže Instagram i Facebook.  

Osim molitveno-odgojnih seminara, bilo uživo bilo putem aplikacije, mladima se tijekom godine 

nude i drugi sadržaji: duhovne vježbe za djevojke, kampiranja, Dan otvorenih vrata, jednodnevne 

duhovne obnove u došašću i korizmi te drugi susreti u obliku svjedočanstva poziva, predstavljanja 

zajednice, nagovora i različitih prigodnih kreativnih radionica. 
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Prateći mlade na njihovu putu sazrijevanja, uvidjele smo i potrebu svojevrsne duhovne pratnje i 

ohrabrenja njihovih obitelji. Tako smo od adventa prošle godine u Duhovnom centru u Bijelom 

Polju započele tematski ciklus susretâ za obitelji s djecom. Dok roditelji imaju svoj program 

istodobno i djeca imaju svoje aktivnosti, a molitveni dio uvijek je zajednički. Ovo je novo ali vrlo 

bogato i blagoslovljeno iskustvo i nama i obiteljima, kako nam sami sudionici svjedoče. 

Nama je pak upućen poziv: „Vi znate kome ste povjerovali: dajte mu sve! Mladi se ne daju 

prevariti… Strastvena ljubav prema Isusu Kristu snažna je privlačna snaga … Naši suvremenici 

žele u posvećenim osobama vidjeti radost koja proizlazi iz bivanja s Gospodinom“ (VC 109). 

 

s. Matija Pačar 
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