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Kateheza
SESTRE KLARISE
Za kateheta: Leta 2011 so se na predlog in povabilo škofa msgr. dr. Petra Štumpfa
sestre klarise, ki imajo samostana v Nazarjah in v Dolnicah, odločile, da bodo svoje
poslanstvo opravljale tudi v Škofiji Murska Sobota. Po dogovoru s škofom dr.
Petrom Štumpfom so se sestre odločile, da za svoje bivališče obnovijo poslopje
nekdanjega župnišča v Turnišču. Turnišče je osrednje škofijsko Marijino svetišče,
kjer se zbirajo verniki iz vseh delov naše škofije in mnogi romarji iz različnih krajev.
V središču vasi pa stoji kapela sv. Antona in ob njej nekdanje župnišče, ki po vojni
nekaj desetletij ni bilo v cerkveni lasti, zato je stavba v slabem stanju. Toda sestre
so se vseeno pripravljene vseliti in tudi s svojim delom obnoviti hišo, da bo
primerna za bivanje. Dokumentacija za obnovo stavbe je pridobljena in prva dela so
se že začela.
Poslanstvo klaris je molitev in z njihovim prihodom v soboško škofijo bo vse
prizadevanje po župnijah dobilo nov polet, saj bodo sestre s svojo molitvijo prosile
Božji blagoslov, brez katerega je vsako delo neuspešno. Prav je, da poslanstvo sester
klaris pred njihovim prihodom v našo škofijo spoznajo tudi veroučenci. Obenem
lahko tudi sami z molitvijo in zbiranjem darov za obnovo samostana dejavno
sodelujejo. V letu 2012 ob 800-letnici Reda sv. Klare obhajamo Klarino leto, ki nas
lahko prav tako nagovarja in spodbuja.
Dodatna literatura:
Klarin koledar 2012
Spletna stran sester klaris
Interno gradivo sester klaris
Cilji kateheze:
- doživljajski: katehiziranci doživijo lepoto molitve
- spoznavni: katehiziranci spoznajo red sester klaris in njihovo karizmo ter se
seznanijo z njihovim prihodom v našo škofijo
- dejavnostni: katehiziranci posnemajo duhovnega soustanovitelja klaris pri
obnovi cerkve (samostana)
Veroučni pripomočki:
- križ, sveča
- slika ali fotografija sv. Klare Asiške in sv. Frančiška Asiškega (priloga 1)
- fotografije: samostan v Nazarjah, kapela v Nazarjah, staro župnišče v
Turnišču, župnijska cerkev v Turnišču, kapela sv. Antona v Turnišču, skica
obnovljenega samostana v Turnišču, ... (priloga 2)
- projekcija s predstavitvijo sester klaris (priloga 3)
- plakat dobrodelnosti za zbiranje darov za sestre klarise (je bil poslan na
župnije)
- na listu A4 risba monštrance
- listki – oblika opeke (za vsakega katehiziranca)
- risba – monštranca (priloga 4)
- plakat z orisom samostana v Turnišču – pritrjen v cerkvi
- pisala
- projektor, računalnik
Projekcija in fotografije (priloga 1, 2) se nahajajo na spletni strani škofije, pod
naslovom sestre klarise:
http://www.skofija-sobota.si/turnisce-priprava-na-prihod-klaris
ali na Pastoralni službi.
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Pesem: Slavi Ga; Jezus moj, ljubim te
Molitev: Očenaš, zahvale
Molitveni kotiček – uvodna molitev: križ, fotografija sv. Klare in sv. Frančiška,
sveča, Sveto pismo, plakat z narisanim samostanom v Turnišču, ki ga med
predstavitvijo katehet pritrdi na vidno mesto v učilnici.
Sklepna molitev – v cerkvi pred tabernakljem, pripravite: plakat z narisanim
samostanom, kamor bodo katehiziranci pritrjevali molitve (zapisane na opekah –
listki papirja)

Potek kateheze
Luč večna gori
vse dneve, noči –
Tu pred tabernakljem –
ker tukaj si Ti,
Luč večne Luči

Vstopno mesto
Molitev
Veroučna ura se začne z molitvijo v molitvenem kotičku, kjer katehet pripravi različne
stvari, ki spomnijo na vsebino ure.
Molitev ob prižgani sveči: Očenaš
Pogovor
Je mogoče živeti brez TV, brez mobitela, brez računalnika en dan? (katehiziranci
odgovarjajo) Je mogoče živeti en teden? En mesec, eno leto? Vse življenje?
Mi mislimo, da ni mogoče. Pa je mogoče. Poznamo ljudi, ki živijo brez TV, brez
mobitela, računalnika vse življenje. To so redovnice sestre klarise. Danes jih bomo
spoznali.

Oznanilo
a) Življenjepis sv. Klare Asiške
Katehet pripoveduje življenjepis sv. Klare. Če ima možnost, si pomaga s pripravljeno
projekcijo, če ne pa s fotografijami.
SVETA KLARA ASIŠKA - soustanoviteljica Reda ubogih sester
Red ubogih sester sta ustanovila sveti Frančišek in sveta Klara Asiška. (katehet
pokaže fotografiji sv. Frančiška in sv. Klare in nadaljuje)
Sveta Klara (1193/94 - 1253) (katehet pokaže fotografijo sv. Klare) se je rodila v
Assisiju bogatemu očetu Favaroneju in materi Hortulani. Mati je vzgajala svoje tri
hčerke v trdni veri, plemenitosti in ljubezni do ubogih. V tistem kraju je živel tudi
sveti Frančišek, ki se je odpovedal bogastvu in skupaj s prijatelji zaživel preprosto
in veselo. Ljudem je govoril o Jezusu in njegovi ljubezni do ljudi. Njegov zgled je
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navdušil tudi osemnajstletno Klaro. Odpovedala se je bogastvu in udobju ter se
povsem posvetila Bogu. Kmalu so se ji pridružile mlajša sestra Neža in druge
prijateljice - in nastala je skupnost deklet, ki so živele preprosto, skromno, v
medsebojni ljubezni. Veliko so molile in slavile Boga. Posnemale so duhovnost sv.
Frančiška in njegovih bratov (tudi one želijo s svojo molitvijo in skritim življenjem
obnavljati Cerkev, kakor je svoje poslanstvo v začetku razumel sv. Frančišek, ki se
je lotil najprej obnove cerkve sv. Damijana.)
Zgled sv. Klare je privabil mnogo deklet. Bila jim je služabnica, mati in vzornica. V
majhnem samostanu, hiši, v kateri so živele samo sestre, je s svojo molitvijo in
žrtvijo služila vsem ljudem.
Danes živi po vsem svetu okoli 12.000 sester klaris v približno 900 samostanih.

Svete in blažene klarise v številkah iz Reda ubogih sester sv. Klare:
11 svetnic,
36 blaženih, od teh je 7 mučenk,
9 častitljivih Božjih služabnic.
b) Klarise na Slovenskem
V preteklosti
Na slovenskem ozemlju je bilo nekdaj sedem samostanov klaris (katehet kraje
pokaže na zemljevidu): v Mekinjah pri Kamniku, v Kopru, v Celju, v Šentvidu ob
Glini na današnjem avstrijskem Koroškem, v Škofji Loki, v Gorici in v Ljubljani.
Avstrijski cesar Jožef II. je leta 1782 razpustil vse samostane, ki so bili "za državni
blagor brez koristi", kakor je on mislil. Tako je utihnila molitev klaris na
Slovenskem skoraj za 200 let. Slovenke, ki so hotele živeti kot klarise, so morale od
tedaj odhajati v samostane na tuje.
Danes
Danes sta v Sloveniji dva samostana sester klaris – v Nazarjah in v Dolnicah
(Ljubljana - Podutik) (katehet pokaže fotografiji samostanov).
Po skoraj dvestoletni odsotnosti klaris na Slovenskem so prišle 1. aprila 1978 tri
Slovenke iz zagrebškega samostana v Nazarje. To so bile s. M. Imakulata - Marija
Kozina, s. M. Katarina in s. M. Jozefina. V Nazarjah so ob cerkvi zgradile samostan,
v katerem živijo še danes. Leta 2000 je pet sester odšlo v Dolnice pri Ljubljani, kjer
so staro opuščeno hišo preuredile v samostan.
Klarise so zidale in se vzdržujejo s pomočjo mnogih dobrotnikov. Sestre pa
zanje in za vse druge ljudi veliko molijo. Tako se krepijo medsebojne duhovne vezi.
c) Redovno življenje sester klaris
Sestre klarise posnemajo Kristusa, ki moli. Živijo v samostanu in ga ne zapuščajo.
Ne gredo niti po nakupih, to zanje opravijo dobrotniki. V prostore samostana ne
sme nihče vstopiti razen sester. Temu pravimo klavzura.
Bogu služijo z molitvijo, z molkom in pokoro.
Poleg molitve sestre gojijo cerkveno petje ter opravljajo gospodinjska in razna ročna
dela (šivajo, klekljajo, vezejo), pečejo hostije, urejajo cerkveno perilo, obdelujejo vrt
in se lotijo raznovrstnih drugih opravil.
Dnevni red:
- Dan začenjajo in končujejo z molitvijo. Osem in več ur je določenih za
molitev.
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Vstajajo ob 23.45 in se zberejo v kapeli za nočno molitev, ki traja malo manj
kot dve uri.
Zjutraj začnejo z molitvijo ob 5.45.
Premišljevanje, sveto mašo, brevir in druge molitve imajo do okoli 9.00.
Po zajtrku delajo, opoldne spet molijo okoli uro in pol, po kosilu je nekaj
prostega časa za razvedrilo.
Popoldansko delo končajo do petih, ko jih spet kliče zvonec v kapelo k molitvi
za dobri dve uri ... Molitev, delo, razvedrilo in počitek se skladno menjavajo.

d) Prihod sester klaris v Turnišče
Leta 2011 so se na predlog in povabilo škofa msgr. dr. Petra Štumpfa sestre klarise
odločile, da bodo svoje poslanstvo opravljale tudi v Škofiji Murska Sobota. Po
dogovoru s škofom dr. Petrom Štumpfom so se sestre odločile, da za svoje bivališče
obnovijo poslopje nekdanjega župnišča v Turnišču (katehet pokaže fotografijo
starega župnišča v Turnišču).
Turnišče je osrednje škofijsko Marijino svetišče (katehet pokaže fotografijo župnijske
cerkve v Turnišču in kip Marije Vnebovzete), kjer se zbirajo verniki iz vseh delov naše
škofije in mnogi romarji iz različnih krajev. V središču vasi pa stoji kapela sv.
Antona (katehet pokaže fotografijo kapele sv. Antona) in ob njem nekdanje župnišče,
ki po vojni nekaj desetletij ni bilo v cerkveni lasti, zato je stavba v slabem stanju.
Toda sestre so se vseeno pripravljene vseliti in tudi s svojim delom obnoviti hišo, da
bo primerna za bivanje. Prva obnovitvena dela so se že začela. (katehet pokaže skico
obnovljene stavbe)
Poslanstvo klaris je molitev (katehet pokaže fotografijo sestre, ki moli pred
tabernakljem) in z njihovim prihodom v soboško škofijo bo vse prizadevanje po
župnijah dobilo nov polet, saj bodo sestre s svojo molitvijo prosile Božji blagoslov,
brez katerega je vsako delo neuspešno.
Pri tem lahko sodeluje vsak izmed nas. Vsak posameznik, otrok ali starejši lahko
sodeluje. Na kakšen način?
- podpora z molitvijo
- podpora z dobrimi deli, dobrodelnostjo, kot je npr. zbiranje darov za obnovo
samostana.
V letu 2012 ob 800-letnici Reda sv. Klare obhajamo Klarino leto, ki nas lahko prav
tako nagovarja in spodbuja. Zato ste nekateri že prejeli poseben koledar, ki so ga
sestre klarise izdale v Klarinem letu 2012.
e.) Predstavitev dobrodelne akcije – zidaki za obnovo samostana v Turnišču
Katehiziranci bodo v tem veroučnem letu zbirali darove za obnovo stavbe v
Turnišču, v kateri bodo svoje poslanstvo opravljale sestre klarise. (katehet pokaže
plakat)
Tudi Frančišek se je obnove Cerkve lotil najprej s popravilom cerkve sv. Damijana.
Zbiral je gradbene kamne in jih vzidaval v napol porušene zidove. Z velikim
naporom, odrekanjem in prizadevnostjo mu je uspelo popraviti cerkev. Kljub
naporu je delal vedno z veseljem, saj je verjel, da uresničuje Božje naročilo in
pripravlja prijeten prostor za ljudi, kjer bodo molili, poslušali Božjo besedo in slavili
Boga pri sveti maši.
Na plakatu vidimo sliko samostana v Turnišču. Stavba je sestavljena iz opek,
zidakov. Vrednost enega zidaka je 5 €. Ko bo razred zbral 5 €, bomo pobarvali en
zidak. Naša barva bo …
Zbrana sredstva bomo ob koncu veroučnega leta izročili sestram klarisam.
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f.) Češčenje Najsvetejšega
Sestre klarise dan začenjajo in končujejo z molitvijo. Sestre klarise veliko časa
posvečajo molitvi. Enaindvajset sester klaris (kolikor jih živi v Sloveniji)
neprekinjeno, dan in noč veselo prepeva hvalnice vsemogočnemu Bogu in prosi
Njegovega blagoslova za svoje brate in sestre - za tiste, ki se trudijo z oznanjevanjem
evangelija, za tiste, ki trpijo in iščejo smisel življenja, za izkoriščane, odrinjene,
razočarane, blodeče ... tudi za Vas, zate, za vsakega izmed nas.
S prihodom sester klaris v Turnišče bo taka molitev odmevala tudi v naši škofiji.
Sestre bodo med nami molile dan in noč. Vse dneve bo v njihovi kapeli izpostavljeno
Najsvetejše, kjer bo Jezus čakal tudi na Vas. Vesel bo, če Ga boste prišli kdaj
pozdravit in se boste pridružili sestram pri molitvi. Naj Vas spremlja zavest, da vsaj
ena od sester vedno moli tudi za Vas.
Katehet pokaže fotografijo tabernaklja in fotografijo monštrance ter se o tem z
veroučenci pogovori.
Dejavnost
Možnost 1
Katehet otrokom razdeli risbo monštrance.
Otroci monštranco pobarvajo. Ob sklepu veroučne ure v cerkvi izrečejo zahvalo
Jezusu.
Možnost 2
Slišali smo, da pri prihodu sester klaris lahko sodeluje vsak izmed nas. Na kakšen
način? Poleg dobrodelnosti tudi z molitvijo. In danes želimo sodelovati z molitvijo.
Zato bo vsak prejel zidak – listek na katerega zapiše svojo molitev.
Katehiziranci na zidak (listek) napišejo svojo molitev Jezusu.
Molitev – v cerkvi pred tabernakljem
Kakor se sestre klarise noč in dan zbirajo k molitvi pred izpostavljenim
Najsvetejšim, se bomo tudi mi sedaj odpravili v cerkev, kjer bomo pozdravili Jezusa.
Možnost 1
Katehiziranci s poklekom pred tabernakljem pozdravijo Jezusa.
Stoje nekaj časa v tihoti molijo.
Nato vsak glasno izreče zahvalo Jezusu in listek položi na tla pred tabernakelj (ali na
stopnice).
List z narisano monštranco ter zapisano molitvijo po končani molitvi vzamejo,
odnesejo domov in ga položijo v domači molitveni kotiček.
Možnost 2
Katehiziranci s poklekom pred tabernakljem pozdravijo Jezusa.
Stoje nekaj časa v tihoti molijo.
Nato glasno zmolijo molitve, ki so jih zapisali in listek (ki predstavlja zidak) zalepijo
oz. pritrdijo na oris samostana, ki je narisan na večjem plakatu. Plakat naj ostane v
cerkvi.
Opomba: Duhovnik v nedeljo pri pridigi med sv. mašo s pomočjo nastalega plakata,
ki naj ostane v cerkvi, razloži in predstavi prihod sester klaris v Turnišče. Lahko si
pomaga tudi s projekcijo.
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Domača naloga
Doma poišči podobico svete Klare in jo zalepi na kartonček, ali sv. Klaro nariši ter
pripiši, kako boš sodeloval pri prihodu sester klaris v Turnišče.
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