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Drage sestre, zopet se vam na kratko oglašamo. 

                                                                                                                                                                      

 
 

Iz Knjige 
pregovorov nas je 
danes močno 
nagovorila beseda, 
da imamo vsi 
kraljevo srce, v 
najžlahtnejšem 
smislu. Srce je 
središče srečanja z 
Bogom. Izročajmo 
mu to naše središče. 
Kot odgovor na 
našo temo pa nam 
je g. nadškof 
zaželel, naj se 
odpiramo Božjemu 
Duhu, da bomo 
slišale njegove 
navdihe in ljubile 
svoje brate in sestre. 
 

Prvi dan, ponedeljek 21. 9., je minil v 
ocenjevanju dokumenta Drzna krščanska 
ljubezen. S srcem smo se vključile in vzele za 
svojega zahvalno slavje, ki je  bilo pripravljeno v 
power pointu, da so mu lahko prisluhnile tudi 
sestre v Voloskem, Beogradu, Skopju in Peći, ki 
na zboru sodelujejo po digitalnih sredstvih. Z 
njimi smo uspešno in sestrinsko povezane na 
skupnih sejah, v malih skupinah in delitvi po 
večerji.  
 

Nekaj skupnosti je že zvečer prvega dne pripravilo predstavitev svojega poslanstva, druge 
ga še bodo. 
 

Torek, 22. september. Zjutraj spet dragocen obisk: ljubljanski nadškof Stanislav Zore. 
Pri maši, ki je bila za svetost duhovnikov in Bogu posvečenih, nas je spomnil, da je pri 
skupnem delu, kot je zbor, pomembna predvsem preprosta, ponižna iskrenost, ki se ne boji 
pogledati v oči resničnosti naših skupnosti, naše province in nas kot posameznikov. Tista 
iskrenost, ki ne išče videza, kakor ga išče današnji svet. Mi bodimo to, kar smo: najprej Božji 
otroci in Bogu posvečeni. Več kot to ne moremo biti.  
Druga pomembna drža je zaupanje, zdrav krščanski optimizem, ki sloni na Božji obljubi: Jaz 
sem z vami! 

 Torek, 22. 9. Dopoldanski del je minil v obravnavi tistih točk dokumenta Drzna 
ljubezen, ki naj bi v prihodnosti še bolj podpirali provinco, in tudi onih, ki jih želimo predložiti 
za vso Družbo. 

V tem drugem dnevu smo že začele tudi z 
obravnavo teme zbora: Efatá, odpri se … Zopet 
nas je prevzelo zahvalno slavje, nato pa smo z 
zavzetostjo nadaljevale s poglabljanjem v 
vprašanja, ki nam jih je Družba dala v razmislek. 
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