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Usmeritev 
24. generalnega kapitlja 

 
Ljubezen daje vse* 

 
 

Šolske sestre de Notre Dame zastavljamo svoje celotno življenje za 
tisto edinost, za katero je bil poslan Jezus Kristus. Na tej odločilni 
prelomnici svete zgodovine stvarstva in človeštva zaznavamo svoje 
globoko hrepenenje po zaupanju in drznosti (PS, K 4). 

 Sprejemamo evangeljsko uboštvo, raziskujemo njegov globok 
pomen in tvegamo, da se mu odpremo in da nas preoblikuje 
(PS, K 15–17; GD 19). 

 Poglabljamo svoje zavedanje tega, kdo smo v odnosu s 
troedinim Bogom, med seboj in s čudovitim Božjim vesoljstvom, 
posebno s pomočjo teološkega premišljevanja o Sveti Trojici 
(PS, K 12). 

 Svoje pristno življenje v skupnosti sprejemamo kot preroško 
pričevanje edinosti v različnosti in služenje Božjemu ljudstvu 
(PS, GD 7–9). 

 Razširjamo svoje razumevanje medkulturnosti in se 
zavezujemo, da bomo razvijale veščine za medkulturno 
življenje v skupnosti in družbi (PS, GD 36). 

 Kot vzgojiteljice v naglo spreminjajočem se svetu, na katerega 
močno vplivata globalizacija in tehnologija, tvegamo ustvarjalne 
odgovore (PS, Prolog; K 22–24, 26). 
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 Vzgajamo, zagovarjamo in sodelujemo z drugimi za 
dostojanstvo življenja in v skrbi za celotno stvarstvo (PS, K 9, 17, 
GD 19). 

 Kot kongregacija razpoznavamo, katere nujne in kritične 
svetovne skrbi nas kličejo, da se nanje pogumno in inovativno 
odzovemo (PS, K 17; GD 36–38). 

 

Troedini Bog nas postavlja v srce sveta, da bi bile žene miru, upanja in 
ljubezni. V duhu blažene M. Terezije in matere Karoline me, živa 
skupnost, še naprej razvijamo svojo karizmo v duhu »Poslane ste« 
(PS, Prolog). 

 

*Blažena M. Terezija Gerhardinger, pismo #1 

 

Potrjeno 24. oktobra 2017 
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Akti 24. generalnega kapitlja 
 
 

Vse imamo skupno 
 
 
Članice 24. generalnega kapitlja kličemo celotno kongregacijo, da 
poglobimo svoje razumevanje in zavezanost temu, da imamo vse 
skupno, ter med seboj spodbujamo skupno odgovornost za prihodnost 
življenja in poslanstva kongregacije.           

  
S sprejemom tega klica: 

 bomo odgovorno načrtovale in se odločale za skupno dobro kot 
posameznice, kot krajevne skupnosti, kot province in kot 
kongregacija (PS, K 16; GD 58, 67, 69, 70); 

 bomo še naprej finančno podpirale »Gerhardinger fond« 
kongregacije, ustanovljen leta 2010 za pomoč drugim, z 
apostolatom nepovezanim potrebam provinc in programom 
kongregacije, osredotočenim na mednarodne izkušnje (PS, GD 
58, 67, 69, 70); 

 bomo prispevale v kongregacijski fond za apostolat, ustanovljen 
leta 1998, za podporo sedanjega in prihodnjega apostolata 
kongregacije (PS, K 23–26; GD 33, 36, 37, 38); 

 bomo nudile osebje za pomoč v generalatu in finančno 
podpirale njegove dejavnosti (PS, K 16, 19; GD 36). 

 

  



usmeritev in akti 24. generalnega kapitlja 
razglašeni 15. novembra 2017 

stran 5 od 12 

Članice 24. generalnega kapitlja priporočamo, da generalni svet: 

 sproži postopek preučevanja modelov generalnih kapitljev, ki 
članice spodbujajo in vabijo k sodelovanju ter soodgovornosti 
vseh sester za življenje in poslanstvo kongregacije (PS, K 41, 62, 
92a, 92b, 95; GD 53, 54, 56, 81, 84); 

 začne/nadaljuje nudenje mednarodnih sestankov/srečanj 
generalnega sveta, provincialnih vodstev, ekonomk, vzgojiteljic, 
ekip za komunikacijo in tehnologijo kongregacije (CCTT) – 
mreže Shalom in drugih skupin, ki pomagajo krepiti 
medsebojno sodelovanje in enotnost mednarodne kongregacije 
(PS, K 113–115; GD 110–112); 

 dela s provincialnimi sveti pri načrtovanju financiranja 
kongregacijskega noviciata (PS, K 75, 115; GD 108–112). 
 

 

Sprejeto 24. oktobra 2017 
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Osebna rast v skupnosti 
(PS, K 43–47; GD 113–124) 

 
 
Zavedamo se, da je naše skupno življenje po zaobljubah dar in 
odgovornost (PS, K 6) in da je oblikovanje skupnosti naša življenjska 
naloga (PS, K 7). Glede na čas, v katerem živimo, članice 24. 
generalnega kapitlja kličemo vsako sestro naše kongregacije, da 
prevzame odgovornost in se zaveže k osebni rasti v skupnosti:    

 
 ponovno odkrivamo avguštinske korenine oblikovanja 

skupnosti, da bi bile eno srce in ena duša v Bogu; 

 spodbujamo zavest in potrebnost sposobnosti za medkulturno 
življenje in nudimo priložnosti za njihov razvoj; 

 za sestre naše mednarodne kongregacije odkrivamo in 
izvajamo nove načine za kratkoročne medkulturne izkušnje; 

 zavedamo se, da vse, osebno in skupno, delamo za poklice 
(PS, K 43, 44). 

 
Sprejeto 24. oktobra 2017 
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Komunikacije in tehnologija  
kongregacije 

 
Članice 24. generalnega kapitlja potrjujemo Komunikacijski načrt 
kongregacije z dne 20. decembra 2014. Spodbujamo njegovo izvajanje 
in razvoj v kongregaciji. Prizadevamo si za kritično in odgovorno 
uporabo komunikacij in tehnologije za spodbujanje našega redovnega 
življenja in naše vzgojne vizije med nami in našimi sodelavci.  

Sprejeto 24. oktobra 2017 
 
 
 
 

Smernice za zastopstvo  
na 25. generalnem kapitlju 

 
Članice 24. generalnega kapitlja v skladu s »Poslane ste« določamo 
naslednje splošne smernice za zastopstvo na 25. generalnem kapitlju 
(PS, K 95; GD 85):  

 iz vsake province bo ena članica po službeni dolžnosti (ex 
officio); 

 zastopstvo bo temeljilo na načelih enakosti in proporcionalnosti 
– sorazmernosti.  
 

Sprejeto 24. oktobra 2017 
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Sestava generalnega  
sveta 2018–2024 

(PS, K 101; GD 101) 

 

Članice 24. generalnega kapitlja določamo, naj generalni svet 
sestavljajo generalna predstojnica in pet svetovalk. 

Sprejeto 24. oktobra 2017 

 
 
 
 

Delovanje generalnega sveta 2018–2024 
 

Članice 24. generalnega kapitlja določamo, da je generalni svet 
svoboden, da more sam odločiti, kako bo deloval.  

Sprejeto 24. oktobra 2017 
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Število generalnih svetovalk 
 
Članice 24. generalnega kapitlja določamo, naj bo število članic 
generalnega sveta, ki naj jih izvolijo na naslednjih generalnih kapitljih, 
vsaj tri. To zahteva spremembo v »Poslane ste«, Konstitucija 101, kot 
sledi:    

 
Naloga članic generalnega kapitlja je izvoliti generalno 
predstojnico in vsaj pet tri generalne svetovalke. Sestre, ki so 
izvoljene, imajo večne zaobljube v kongregaciji, generalna 
predstojnica najmanj pet let in naj ne bo mlajša od 35 let (PS, K 
101). 

Sprejel 24. generalni kapitelj 24. oktobra 2017 

[Ta odlok bo stopil v veljavo, ko ga bo potrdila Kongregacija za ustanove 
posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja (CICLSAL)] 
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Preklic Aktov  
23. generalnega kapitlja 

 
Članice 24. generalnega kapitlja določamo, da so bili naslednji Akti 23. 
generalnega kapitlja izpolnjeni ali integrirani/vključeni v sedanje 
življenje in duha kongregacije in so preklicani kot specifični pravni akti: 

A. Izpolnjeni: 

1. Struktura večjih področij kongregacije (preklican 24. oktobra 
2017); 

2. Sestava generalnega sveta 2013–2018 (preklican 24. oktobra 
2017); 

3. Delovanje generalnega sveta 2013–2018 (preklican 24. 
oktobra 2017); 

4. Službena doba generalnega sveta (preklican 24. oktobra 
2017); 

5. Komunikacije v kongregaciji (preklican 24. oktobra 2017); 

6. Smernice za zastopstvo na 24. generalnem kapitlju 
(preklican 24. oktobra 2017). 

 
B. Integrirani/vključeni v sedanje življenje in duha kongregacije: 

1. Usmeritev: Ljubezen ne more čakati (preklican 24. oktobra 
2017); 

2. Vse imamo skupno (preklican 24. oktobra 2017); 

3. Osebna rast v skupnosti/Začetna in trajna formacija 
(preklican 24. oktobra 2017). 
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Dodano iz okrožnice št. 34/17* 
 

Razglasitev usmeritev in aktov 
24. generalnega kapitlja,  

15. november 2017 
 
 
 
Članice kapitlja so generalni svet prosile, da ob uradni razglasitvi 
rezultatov generalnega kapitlja opozori na širši vidik, znotraj katerega 
je bila sprejeta usmeritev Ljubezen daje vse. Natančneje, želele so, 
smo pozorne na encikliko papeža Frančiška Laudato Si’: O skrbi za 
naš skupni dom (maj 2015). Ta enciklika je pomemben dodatek k 
družbenemu nauku katoliške Cerkve. Ko so razmišljale o celostni 
osredotočenosti različnih elementov usmeritve, so jo članice kapitlja 
imele v svojih srcih in svojih mislih. Spodbujamo vas, da encikliko 
uporabljate kot pomembno pomoč pri razumevanju usmeritev Ljubezen 
daje vse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* okrožnica generalnega sveta št. 34/17:  uradna razglasitev 

 



usmeritev in akti 24. generalnega kapitlja 
razglašeni 15. novembra 2017 

stran 12 od 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oblikovanje: Patricia Stortz, koordinatorka za komunikacijo v kongregaciji 
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