150 LETNICA USTANOVITVE KONGREGACIJE ŠOLSKIH SESTER SV.FRANČIŠKA KRISTRUSA KRALJA
Šolske sestre smo 13. septembra letos začele obhhajati jubilejno leto naše ustanovitve. Ustanovitnevi dan
je 13.september 1869, ko je škof Stepišnik v Mariboru imenoval mater Margarito Puhar za prvo vrhovno
predstojnico nove kongregacije šolskih sester.

Začetki naše ustanove so skromni in povezani z žrtvijo matere Margarete in prvih sester. Odgovorile so na
pobudo Slomška, kateremu je papež priporočil, naj poskrbi za redovnice, ki se bodo posvetile ženski
mladini. Slomšek je to željo posredoval društvu Katoliških gospa in te so s pomočjo Slomškovega naslednika
Stepišnika poklicale sestre iz Gradca, pri katerih je vstopilo že več slovenskih deklet. Najprej so prevzele
sirotišnico in šolo ročnih del. Mati Margareta je takoj spoznala, da Maribor in nje okolica potrebujejo
slovenske sestre, ki bodo otroke vzgajale v domačem jeziku. Graškemu škofu je pisala da jo „k temu koraku
nagiblje le sočutje do ubogih, zapuščenih otrok. Imela sem namreč dovolj prilike, da sem se prepričala, da

ni v vsej avstrijski monarhiji nobenega kraja, kjer bi bila vzgoja otrok tako pomanjkljiva, kot je tu.…
Prepričana je bila, da ne sme odlašati, kajti
•Če ne bi hotel nihče začeti in sprejeti to žrtev nase, se dobra stvar ne bo nikoli začela.…
Sestre so začele v zelo skromnih okoliščinah. Za vse so morale prositi dobre ljudi. Zaupale so v Božjo
previdnost. V šolskem letu 1865/66 so imele že 1. razred osnovne šole. Število razredov se je večalo in z
njimi število učenk. Poleg ekonomskih težav so imele težave tudi s civilnimi oblastmi, kjer je prevladoval
protiverski in protislovenski liberalizem.
Težke preiskušnje so evropske province šolskih sester preživele predvsem med in po drugi svetovni vojni,
za časa komunizma.

Zapustiti so morale cvetoče učiteljišče v Mariboru in vse druge ustanove, tudi iz samostana v Tomaju so
morale bežati. Postale so begunke. Vrhovni sedež so sestre,- s pomočjo tomajske provincialke s.Urbane
Gorup in matere Terezije Hanželič - prenesle v Rim.
Jubilejno leto praznujemo sestre z veliko hvaležnostjo Bogu, ki je blagoslovil skozi vsa leta naše služenje
Njemu, Cerkvi in ljudem, ki so nas portrebovali.

Geslo jubilejnega leta se glasi:

Hvalite Gospoda, zahvaljujte se mu in mu služite v ponižnosti
!3. septembra je bilo slovesno praznovaje v provincah.V materni hiši, zibelki naše kongregacije v Mariboru
smo 16. septembra 2018 slovesno vstopili v jubilejno leto. Sestre smo na slovesnost prišle iz vseh devetih
provinc, raztresenih po svetu. Čez 150 se nas je nabralo. Kako lepo je pripadati veliki družini, ki, čeprav
različna po narodnosti, kulturi in jeziku, vendarle živi za isti cilj: v ponižnosti služiti in širiti kraljestvo
Kristusa Kralja. Slaviti ga in zahvaljevati se mu za vse, kar je v 150 letih naredil v nas in po nas. Slovesnost
smo začeli v samostanski cerkvi. Uvodoma nas je pozdravila s. Terezija Tomazin, provincialna predstojnica
mariborske province, in poudarila, da je "materna hiša za nas sestre dragocen kraj, saj je po teh prostorih
hodila in v tej cerkvi molila naša ustanoviteljica s. Margareta Puhar. Smo v letu, ko obhajamo 200. obletnico
njenega rojstva. Hvaležne smo Bogu za škofa Slomška, ki je dal pobudo, da so v Maribor prišle šolske
sestre; hvaležne za našo ustanoviteljico mater Margareto Puhar; za sestre, ki so hodile pred nami in
ohranjale dediščino, iz katere lahko me danes črpamo za svoje poslanstvo

Evharistično zahvalno slavje v materni hiši v Mariboru, je vodil nadškof msgr. Alojzij Cvikl .

Vrhovna predstojnica s.M.Klara Šimunovič je v začetku sv. maše zbrane pozdravila in spodbudila k
hvaležnosti, da moremo jubilejno leto začeti prav tu na kraju začetka kongregacije, kamor so se sestre lahko
vrnile leta 2001. Čeprav so po prvotni hitri širitvi nad kongregacijo prišli težki vojni in povojni časi, niso
mogli zadušiti žara prvih sester in karizme ustanoviteljice matere Margarete. Tako smo sestre danes navzoče
v 127 skupnostih v 14 deželah. S hvaležnostjo se je spomnila 1.536 pokojnih sester, ki so svoje življenje
vtkale v 150-letno zgodovino kongregacije. Opogumila nas je, naj svoje korake še bolj usmerjamo k bratom
in sestram našega časa in jim nosimo živo in radostno oznanilo evangelija. Vrhovna predstojnica je nato ob
oltarju prižgala veliko jubilejno svečo, ki "naj izgoreva na tem kraju, kjer se je v zaupanju v Božjo
previdnost in v žrtvovanju za najšibkejše začela in živi naša redovna ustanova. Naj bo znamenje naše
ljubeče zvestobe Kristusu, predanosti Brezmadežni in srčne povezanosti z vrhovnim vodstvom
kongregacije."
Začetek jubilejnegas leta smo v tržaški provinci Svetega Petra in Pavla začeli s slovesno sveto mašo.

V Gorici je vodil somaševanje škofov vikar mons. Karel Bolčina, v Trstu pa škofov vikar mons. Tone
Bedenčič. Ob tej slovesnosti je bil oznanjen poseben dar, ki ga papež podeljuje naši kongregaciji po
apostolski penitenciariji za jubilejno leto, to je popolni odpustek. Popolni odpustek bodo lahko prejeli pod
običajnimi pogoji(zakramentalna spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta) tudi drugi
verniki, ki bodo v rersnični skesanosti in spodbujeni v ljubezni poromali v katero naših kapel-

Praznovanje je sovpadalo s praznikom Povišanja svetega križa . Mons.Bolčina je po maši izročil pomemben
križ s.provincialki s.Andreji Kete. Ta križ je hranila pri sebi gospa Mira Ostanek vd.Brunelli. Vzela ga je iz
materine hiše v Mariboru, ko so leta 1941 nemški vojaki izgnali sestre in gojenke, sestre pa so gojenkam
dovolile, da odnesejo iz hiše, kar želijo ali kar morejo. Gospa je križ spoštljivo hranila in ga leta 2013
zapustila mons. Bolčini.

Križ je s.Andreja 16.septembra letos izročila v roke provincijalki s.Tereziji Tomazin za materino hišo
v c Mariboru

Ob praznovanju 200 letnice rojstva matere Margarete je Jan Novak , študent Akademije Umetnosti v
Ljubljani napravil lep portret naše ustanoviteljice, ki ga hranimo v provincialnem domu.

