DEVETDNEVNICA K BLAŽENI SESTRI
MARIJI ANTONINI KRATOCHWIL
Šolske sestre de Notre Dame
(21 avgust 1881 – 2oktober 1942)

Zavetnica Shaloma
UVOD
Sestro Marijo Antonino v tej
devetdnevnici prikažemo
kot blaženo, ki je bila v
svojem življenju:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neomajna v sprejemanju križa
iskalka Boga v vsakodnevni molitvi
izžarevala je držo junaške vere
ljubeča in ustvarjalna pri vzgoji in izobraževanju
pokorna Bogu v vseh stvareh
preprosta in uboga v duhu in življenju
premagovala je zlo z resnično ljubeznijo
pogumna v hoji za Jezusom
vzornica trajne edinosti z Očetom

Ob razmišljanju o razsežnostih njenega duhovnega življenja
v luči Božje besede in naše konstitucije Poslane ste,
odkrivamo smernice za naše življenje. Prisluhnimo izzivom in
dovolimo, da se dotaknejo našega notranjega bistva, da
bomo postale pristne priče Božje ljubezni, kot je bila ona.
* Izbrane prošnje so iz litanij k blaženi sestri Antonini;
Mak – simbol žrtvovanja, simbol krvi, ki je bila prelita na križu
in je napojila zemljo, simbol mučeništva.

MOLITEV ZA VSAK DAN DEVETDNEVNICE
Troedini Bog,
smo pred teboj,
da izrazimo hvaležnost
za dar naše sestre
blažene Marije Antonine Kratochwil,
ki je bila v svojem življenju:

1. dan: neomajna v sprejemanju križa
2. dan:

iskalka Boga v vsakodnevni molitvi

3. dan:

izžarevala je držo junaške vere

4. dan:

ljubeča in ustvarjalna pri vzgoji in
izobraževanju

5. dan:

pokorna Bogu v vseh stvareh

6. dan:

preprosta in uboga v duhu in življenju

7. dan:

premagovala je zlo z resnično ljubeznijo

8. dan:

pogumna v hoji za Jezusom

9. dan:

vzornica trajne edinosti z Očetom

Po njeni priprošnji te prosimo,
odpri naše srce in nam daj milosti,
s katero si obdaril našo sestro,
da bomo pristne priče
tvoje ljubezni v našem svetu danes.
Amen.

1. dan – 23. september
Sestra Marija Antonina
NEOMAJNA V SPREJEMANJU KRIŽA

BOŽJA BESEDA: Jezus pa je vsem govoril: »Če hoče kdo
hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan
svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje
življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje
zaradi mene, ga bo rešil.« (Lk 9, 23-24)

NAŠA KONSTITUCIJA: V izvrševanju Kristusovega
poslanstva, da bi vse privedli do edinosti z Očetom, v
svojem življenju doživljamo in sprejemamo velikonočno
skrivnost. (Poslane ste, K 5)

MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija
Antonina te je posnemala v sprejemanju križa in je iz
ljubezni darovala svoje življenje. Tako je njeno življenje
postalo luč in ne strah ne dvom niso zatemnili njene
ljubezni do tebe. Podari nam milost potrpežljivosti in
vztrajnosti v težavah, da bomo mogle prinašati upanje
trpečim in ubogim.

Blažena sestra Antonina,
neomajna v sprejemanju križa,
PROSI ZA NAS!

2. DAN – 24. september
Sestra Marija Antonina
ISKALKA BOGA V VSAKODNEVNI MOLITVI

BOŽJA BESEDA: Zato je vsak, ki posluša te moje besede
in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal
svojo hišo na skalo. (Mt 7, 24)

NAŠA KONSTITUCIJA: Sveto pismo, živa božja beseda
je odločilnega pomena za naše življenje in za našo
molitev. V njem se nam razodeva Bog in mi se iz njega
učimo spoznavati njegovo delovanje v našem življenju.
Pozorne smo na božjo besedo in delovanje, pripravljene,
da gremo, kamorkoli nas vodi njegov Duh. (Poslane ste, K
31)

MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! V življenju blažene
sestre Marije Antonine si imel prvo mesto. Navdihni v nas
željo po poslušanju in izpolnjevanju tvoje besede. V
edinosti s teboj naj veselo oznanjamo Evangelij ljudem,
h katerim si nas ti poslal.

Blažena sestra Marija Antonina,
iskalka Boga v vsakodnevni molitvi,
PROSI ZA NAS!

3. DAN – 25. september
Sestra Marija Antonina
KI JE IZŽAREVALA DRŽO JUNAŠKE VERE

BOŽJA BESEDA: Resnično, resnično povem vam: Kdor
veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam
opravljal in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k
Očetu. (Jn 14, 12)

NAŠA KONSTITUCUIJA: Kot je bil Jezus poslan, da bi
razodel ljudem Očetovo ljubezen, tako smo tudi me
poslane, da ga razodevamo s svojim življenjem in s
podarjanjem ljubezni, vere in upanja. (Poslane ste, K 4)
MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija
Antonina je darovala vse svoje življenje in v veri našla
globok mir in upanje. V času, ko toliko ljudi ne more najti
smisla svojega življenja, okrepi naše zaupanje vate, da
bomo mogli voditi ljudi z pričevanjem svojega življenja.

Blažena sestra Marija Antonina,
ki je izžarevala držo junaške vere,
PROSI ZA NAS!

4. DAN – 26. september
Sestra Marija Antonina
LJUBEČA IN USTVARJALNA PRI VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU

BOŽJA BESEDA: Jezus pa je poznal misli njihovih src.
Vzel je otroka, ga postavil poleg sebe, in jim rekel: »Kdor
sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme, in
kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal.« (Lk
9, 47-48)

NAŠA KONSTITUCIJA: Kristusova ljubezen nas priganja,
da izpolnjujemo svoje poslanstvo v apostolskem
služenju, ki je usmerjeno v vzgojo. Vzgoja za nas pomeni
usposobiti ljudi, da razvijejo do polnosti svoje
sposobnosti kot osebe, ustvarjene po božji podobi in jim
pomagati, da usmerijo svoje darove za izgradnjo sveta.
(Poslane ste, K 22)

MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija
Antonina je razsipala materinsko ljubezen do svojih
otrok, posebno do ubogih in zapuščenih in njihova srca
usmerjala k Bogu. Mladi so v njej videli mater, ki je bila
zaskrbljena zaradi njihovega zorenja v pristne ljudi.
Prosimo te za milost, da bomo mogli podpirati otroke in
mlade v današnjem svetu v njihovem razvoju k polnosti
človeške osebnosti.
Blažena sestra Marija Antonina,
ljubeča in ustvarjalna pri vzgoji in izobraževanju,
PROSI ZA NAS!

5. DAN – 27. september
Sestra Marija Antonina
POKORNA BOGU V VSEH STVAREH
BOŽJA BESEDA: In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog
njega in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje Kdor
namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in
mati.« (Mk 3, 34-35) »Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi
mu stregli, ampak, da bi stregel in dal svoje življenje v
odkupnino za mnoge.« (Mk 10, 45)

NAŠA KONSTITUCIJA:

Ljubezen nas priganja, da
združujemo svojo voljo z božjo voljo. (Poslane ste, K 19)

MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija
Antonina je, okrepljena z milostjo, sledila tvojemu zgledu
in bila pripravljena sprejeti pomanjkanje, žalitve,
preganjanje in tudi smrt zaradi božjega kraljestva. V času
naše zgodovine, ko nas tako pogosto prestrašijo nasilje,
laži in surovost, nam daj moči, da bomo premagovali
težave v izpolnjevanju Božje volje.

Blažena sestra Marija Antonina,
pokorna Bogu v vseh stvareh,
PROSI ZA NAS!

6. DAN – 28. september
Sestra Marija Antonina
PREPROSTA IN UBOGA V DUHU IN ŽIVLJENJU

BOŽJA BESEDA:

Saj vendar poznate milost našega
Gospoda Jezusa Kristusa. Bogat je bil, pa je zaradi vas
postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. (2
Kor 8, 9)

NAŠA KONSTITUCIJA: Stojimo popolnoma prazne pred
Bogom in ponižno sprejmemo svojo človečnost. Naša
edina opora je Bog, ki nas obdarja z mirom in veseljem,
nam pomaga, da smo zadovoljne s tem, kar prejmemo
in nas osvobaja sebične želje po imetju. (Poslane ste, K 16)

MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija
Antonina je izkusila lakoto in kljub temu delila z drugimi
zaporniki vsakdanji odmerek kruha. Posebno je imela čut
za potrebe ubogih otrok. Daj nam milost, da bomo
razumeli tiste, ki nas prosijo za kos kruha. Naj bo naše
srce odprto za pomoč drugim ljudem.
Blažena sestra Marija Antonina,
preprosta in uboga v duhu in življenju,
PROSI ZA NAS!

7. DAN – 29. september
Sestra Marija Antonina
KI JE PREMAGOVALA ZLO Z RESNIČNO LJUBEZNIJO
BOŽJA BESEDA: To je moja zapoved, da se ljubite med
seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni,
kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. (Jn 15, 12-13)

NAŠA KONSTITUCIJA: Medtem, ko se poglablja naš
zaupen odnos z njim, nas on osvobaja za novo in večjo
ljubezen. Tako postajamo bolj podobne Kristusu in
pričujemo za njegovo vesoljno ljubezen do Cerkve in
njegovo osvobajajočo zavezo s človeštvom. (Poslane ste,
K13)

MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija
Antonina je bila prepričana, da ima potrpežljiva ljubezen
moč ozdravljenja. Vsekakor tudi danes sovraštvo in
nasilje uničujeta družine, kulture in družbe, svet je še
vedno raztrgan in razdeljen zaradi nepravičnosti, rasnih,
etičnih in narodnih sporov. Prosimo te za milost, da bomo
pričevali za edinost v razdeljenem svetu in se trudili za
spravo, kjerkoli smo.
Blažena sestra Marija Antonina,
ki je premagovala zlo z resnično ljubeznijo,
PROSI ZA NAS!

8. DAN – 30. september
Sestra Marija Antonina
POGUMNA V HOJI ZA JEZUSOM
BOŽJA BESEDA: »To sem vam povedal, da bi imeli mir v
meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz
sem svet premagal.« (Jn 16, 33)

NAŠA KONSTITUCIJA: V življenju v Bogu posvečeni
čistosti nas Jezus uči nedvoumnih zahtev nesebične
ljubezni. Doživljamo sprejemanje in nasprotovanje,
veselje in izpolnitev, osamljenost in trpljenje. (Poslane ste,
K 14)

MOLIMO: Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija
Antonina te je pogumno posnemala kot Šolska sestra de
Notre Dame in drugim delila svojo ljubezen, vero in
upanje. Podari nam milost goreče ljubezni, globoke vere
in neomajnega upanja, da bomo lahko svetu pokazali
tebe.

Blažena sestra Marija Antonina,
pogumna v hoji za Jezusom,
PROSI ZA NAS!

9. DAN – 1. oktober
Sestra Marija Antonina
VZORNICA TRAJNE EDINOSTI Z OČETOM
BOŽJA BESEDA: Jezus … mu je rekel: »Če me kdo ljubi,
se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla
bova k njemu in prebivala pri njem.« (Jn 14, 23)

NAŠA KONSTITUCIJA: Ustvarjene smo za popolno
združenje z Bogom. Zato si na naši poti v prihodnost
prizadevamo, da bi bile z njim vedno bolj združene.
(Poslane ste, K 48)

MOLIMO:

Gospod Jezus Kristus! Temelj življenja
blažene sestre Marije Antonine je bilo njeno zaupanje v
Očeta. Pokorščina njegovi volji jo je pripeljala do
velikonočne skrivnosti. Prosimo te za milost trdnega
zaupanja, da bomo vse težave prenašali z neomajnim
zaupanjem vate.

Blažena sestra Marija Antonina,
vzornica trajne edinosti z Očetom,
PROSI ZA NAS!

BLAŽENA MARIJA ANTONINA KRATOCHWIL
Šolska sestra de Notre Dame (1881-1942)
Zavetnica Shaloma
Sestra Marija Antonina Kratochwil je bila rojena 21. avgusta 1881, v
Witkowice pri Ostrawi, kamor so se njeni starši preselili leta 1879,
da bi našli delo. Leta 1885 so se s svojimi otroki vrnili v materine
domače kraje, Węgierska Górka in se naselili v Bielsko.
Leta 1901 je vstopila v kongregacijo Šolskih sester de Notre Dame.
Kot kandidatka in pozneje kot sestra z zaobljubami je učila v Karwini,
na poljski osnovni šoli (1906-1909; 1910-1917). Kasneje je bila
premeščena za učiteljico v Lwów (1917-1925). Od 1925 do 1932 je
bila krajevna predstojnica, ravnateljica v internatu in odgovorna za
kandidatke v kongregaciji v Tłumaczu. Zopet je bila premeščena v
Lwów, kjer je bila postavljena za ravnateljico šole in je nadaljevala z
vzgojo kandidatk (1931-1939). Od 1940 do 1942 je bila krajevna
predstojnica v Mikuliczynu.
Na začetku II. svetovne vojne so jo odstranili iz šole. Sestra
Antonina in njena krajevna skupnost so se za umaknile iz
samostana v Mikuliczyn februarja 1940 do junija 1941. 9. julija 1942
so jo prijeli skupaj s šestimi sosestrami in privedli v zapor
Stanisławów. Kljub nečloveškim razmeram (lakoti, pretepanju,
mučenju, zasmehovanju), je pričevala za krščansko ljubezen, vero
in odpuščanje. Moralno je dvigala svoje sosestre in laične
sozapornike. Pet dni potem, ko so jo izpustili iz zapora, 2. oktobra
1942 je umrla zaradi posledic mučenja in tifusa.
Sestra Antonina je bila žena globoke vere, modra in sposobna
učiteljica in čudovita oseba. Sestre in laiki, ki so z njo delali, so
enodušno pričali, da je bila sestra Antonina polna brezmejne
dobrote, prijaznosti in vesele ljubezni do svojega poklica. Izžarevala
je pravo vedrino in mir. Ljubila je otroke, posebno uboge in
zapostavljene. Papež Janez Pavel II. je razglasil sestro Marijo
Antonino Kratochwil za blaženo skupno z 108 mučenci II. svetovne
vojne v Warsawi 13. junija, 1999. Njem praznik- god praznujemo
vsako leto 12. junija. Kot kongregacija pa skupno molimo to
devetdnevnico pred obletnico njene smrti, 2. oktobra.

