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Caelie Haines

Vzdělávací středisko “Karolína” je pojmenováno po 
Matce Karolíně Friessové. Jedná se o středisko 
vzdělávání a profesní průpravy pro ženy v Baltimore 
(Maryland USA), které sponzoruje provincie Atlantic-
Midwest Chudých školských sester Naší Paní.

Toto středisko nabízí patnáctitýdenní programy pro 
ženy, které se připravují pro práci pomocných 
ošetřovatelek a farmaceutických laborantek.  Tyto 
programy jsou založeny na stipendiu, vyučování je pro 
zúčastněné zdarma a nabízí se třikrát ročně. Studentky 
musí dosáhnout určité kvalifikace a úspěšně projít 
přijímacím pohovorem. V loňském roce bylo zavedeno 
elektronické přihlašování, a na 90 míst se přihlásilo 880 
žen.

Kromě toho nabízí centrum i další profesní vzdělávání. Klademe rovněž důraz na pracovní stáže; studentky mohou během 
programu projít různá nemocniční oddělení. Nedávno jsme zavedly i další možnosti akademického a pracovního vzdělávání, 
abychom účastnicím nabídly další možnosti růstu.

Cíl centra “Karolína” zůstává po celou dobu stejný. “Vždy jsme sledovaly, kde jsou pracovní místa se slušným platem a 
prostorem k růstu”, říká sestra Patricia McLaughlin, SSND, která nedávno odešla do důchodu po 22 letech ve službě ředitelky 
centra. Pod jejím vedením se vzhledem k měnícím se potřebám ve společnosti zaměření programu posunulo od vyučování 
ručním pracím a řemeslům (např. čalounictví) k přípravě na práci v oblasti zdravotní péče. Díky tomu tisíce žen (z toho asi  
šest tisíc během doby vedení sestry Patricie) prošly centrem “Karolína” a získaly lepší vyhlídky do budoucnosti.
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Proměna života, proměna světa

Sestra Roxanne Schares,
generální představená

Publikace Chudých školských sester 
Naší Paní (SSND)

Kontaktujte nás.
Budeme rády, když se nám ozvete.

Generalát, Řím, Itálie
gerhardinger.org

Provincie Latinské Ameriky a 
Karibiku (ALC)
provinciaalc.org

Provincie Afrika (AF)
ssnd.org/africa

 Provincie Atlantic-Midwest (AM)
atlanticmidwest.org

 Provincie Centrální Pacifik (CP)
ssndcentralpacific.org

Společné stránky AF, AM a CP
ssnd.org

Provincie Bavorsko (BY)
schulschwestern.de

Provincie Maďarsko (MG)
iskolanoverek.hu

Provincie Rakousko-Italská (OR-IT) 
ssnd-austria.org

Československá provincie (CE)
skolskesestry.cz
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ssnd.pl

 Provincie Slovinsko (SI)
notredamke.rkc.si
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Velice děkujeme všem sestrám a 
laickým spolupracovníkům, kteří se 
podíleli na překladech z původních 

jazyků do angličtiny a z angličtiny do 
jazyků všech provincií. Srdečné díky!

Spojené 
ve službě

«

«

omenr oP vat svet skrze vzdelávání
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Jsme poslány v síle Ducha,

abychom pokračovaly v Kristově poslání,

abychom byly přetvořeny a přetvářely náš svět

a přivedly všechny k jednotě,

pro kterou byl Ježíš Kristus poslán.

Poslání

Jste poslané, Konstituce 48

Sestra Patricia hovoří se studentkami před budovou centra 
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Chudé školské sestry Naší Paní  během svých 185 let služby odpovídaly na 

naléhavé potřeby a směřovaly celým svým životem k jednotě, pro kterou byl 

Kristus poslán. 24. října slavíme výročí založení kongregace, a já se raduji, že 

můžeme představit tuto naši publikaci Ve službě. Je to jedna z nových iniciativ, na 

kterých spolupracuje celá naše mezinárodní, multikulturní a mnohojazyčná 

kongregace.

Od svých skromných začátků, kdy v roce 1833 začaly tři mladé ženy žít společně 

jako řeholnice, aby mohly odpovědět na naléhavé potřeby své doby skrze 

vzdělání, kongregace rostla. Naše zakladatelka, blahoslavená Matka Terezie 

Gerhardingerová, šla s hlubokou vírou a velkou odvahou všude tam, kam byla 

volána. Ve stejném duchu i my rozlišujeme a odpovídáme na Boží volání v naší 

době. Máme dnes různé kulturní pozadí a jazyky, žijeme a sloužíme ve třiceti 

zemích na pěti kontinentech, spojuje nás naše poslání.

Snažíme se vzdělávat s přesvědčením, že svět může být proměněn skrze 

proměnu člověka, a myslíme zvláště na mladé lidi, ženy a ty, kdo zápasí s 

nespravedlností a bídou. Uvědomujeme si, že potřebujeme celosvětovou vizi a 

smysl pro globální zodpovědnost.

Naléhavé a zásadní globální záležitosti naší doby vyžadují, abychom svědčily o 

jednotě v různosti a odvážily se odpovědět statečně a novým způsobem. Naše 

sestry překračují hranice, stále více spolupracují, žijí své poslání interkulturně a 

snaží se zažehnout naději. Obohacení je vzájemné a společenství se prohlubuje.

Společenství s Trojjediným Bohem každou z nás vede do srdce světa, abychom 

přinášely proměnu v pokoji, naději a lásce. Přinášíme zde několik příběhů z 

našeho života ve službě. Nechť jsou svědectvím o univerzální Boží lásce, která 

dává všechno.

2018

Sestra Dorothy Zeller

Středisko “Dobré rady“ v Mankato (Minnesota, USA), kde 

doprovázíme, doučujeme a vzděláváme děti i dospělé, 

existuje už 51 let. Na počátku, tedy od roku 1967,  jsme se 

zaměřovaly na zlepšení  gramotnosti u dětí, ale v průběhu 

let přišly další podněty a začaly jsme vyučovat i dospělé.

Nejdříve byly téměř všechny vyučující Chudé školské 

sestry Naší Paní (SSND), které zde působily po celodenní 

práci ve škole nebo během letních prázdnin; vyučující 

zvenku byli přijímáni dle potřeby. Dnes zde pracují také 

sestry, které už jsou v důchodu a mohou využít svůj 

potenciál, energii i zkušenosti ze školní praxe.

Během posledních deseti let se klientela střediska rozšířila, 

neboť se mění lidé i jejich potřeby. V dnešní době vnášejí do 

společenství Panny Marie Dobré rady nový rozměr rodiny 

ze Somálska, Súdánu či Vietnamu. Imigranti přinášejí svoji kulturu, oblečení a jídlo. Znovu objevujeme charisma Matky 

Terezie, která přivedla do USA sestry, aby vyučovaly německé přistěhovalce. Vážíme si toho, že můžeme pokračovat v jejích 

šlépějích.

Naplňovat potřeby v měnícím se světě

Samaya a sestra Therese Ann Zanmiller nad psaním eseje
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Trudy Hamilton

Před 32 lety byla založena škola Notre Dame v 
nepálském Bandipuru, začínala s 50 studenty v boudě 
pro kozy. Dnes má 820 studentů. Úspěch školy je 
částečně založen na inkluzi – téměř polovinu žáků tvoří 
dívky. Mnozí absolventi odešli pak studovat na 
univerzity v různých částech světa. 

Sestra Barbara Soete učila v Nepálu od roku 2006. 
Rozhodla se pro službu v malé zapadlé vesnici v 
Bandipuru, když slyšela vyprávět příběhy své rodné 
sestry Andre Maureen Soete, která sloužila v Japonsku 
a rok strávila v Nepálu. Sestra Barbara říká: 
“Potřebovali mě tam”.

Sestry mluví o své víře, pokud se jich na to někdo zeptá, 
ale jejich víra se projevuje především způsobem života. 
Vzdělávání je jejich priorita číslo jedna.

“Přijímáme chudé děti, které by si jinak mohly najít pouze manuální práci, a umožňujeme jim přístup k vyššímu vzdělání nejen 
v Nepálu, ale i jinde ve světě, a to je nádherné,” říká sestra Barbara.

Sestra M. Andrea Ivanics

Institut Svetits je naše škola v maďarském Debrecenu, která už má 

úctyhodných 122 let. Do roku 2012 to byla výhradně škola pro dívky. Nyní 

učíme také chlapce od předškolního věku přes základní a střední školu.

Ráda bych se podělila o svou vlastní zkušenost, co jsem se v této době 

naučila.

V roce 2012, kdy jsem oslavila padesáté narozeniny, jsem se pustila do 

vyučování chlapců a dívek podle vzdělávacích zásad Matky Terezie: 

vysoký standard, vyučovací metody založené na motivaci, osobní 

pozornost, láska, porozumění, přijetí a blízký kontakt s rodiči. . Nemohu říci, 

že by vše šlo podle mých představ, nicméně tato zkušenost byla tím 

nejkrásnějším, co jsem jako učitelka prožila.

Co jsem se za těch posledních šest let naučila?

1.  Chlapci a děvčata jsou schopni vytvářet opravdové společenství, 

vzor jednoty v různosti.

2.   Svět emocí je u chlapců stejně složitý jako u dívek.

3.   Různé schopnosti a zájmy obou pohlaví potřebují různé programy.

4.   Neustálé vzdělávání se a metodologická obnova je nutnost.

5.   Humor je důležitý prostředek vzdělávání.

Před šesti lety mě Pán povolal ke vzdělávání chlapců spolu s dívkami. Jsem 

za toto povolání velice vděčná! Opravdu mě obohatilo.

Co jsem se naučila během vzdělávání chlapců

« 42 ecuitstnoJste né, K posla

oho ik neN vylucujeme ze svéh .o . z  .ájmu 

Sestra M. Eresta Mayr

“Poutní místa jsou jako skrytá hlavní města světa.”
Konrad Adenauer, první poválečný kancléř Německa

Od roku 1849 měly školské sestry školu v Birkensteinu, což je důležité poutní 
místo v Bavorsku. Tuto službu založila sama Matka Terezie. V roce 1966 byla 
základní škola přesunuta do většího města a služba sester v Birkensteinu se 
změnila.

Od té doby se soustřeďujeme na poutníky. My sestry jsme zodpovědné za kapli a 
za poutní dům.

Co je na naší službě tak jedinečné? Kde a jak jsme “v srdci světa”?

Podle našeho hábitu se okamžitě pozná, že jsme  řeholní sestry. Lidé se na nás 
mohou obracet kdykoli, nejenom v úředních hodinách. Příchozí nás prosí o 
modlitbu v nejrůznějších záležitostech. Ale nejsou to jenom prosby, také se někdy 
dozvídáme o vyslyšených modlitbách. Poutníci vnímají potřebu podělit se o to, co 
prožili.

Během třiceti let služby také poutníky provázím kaplí. Lidé často žádají vysvětlení, 
a odcházejí s porozuměním teologickému i duchovnímu bohatství, které v kapli 
máme. 

Tato služba v poutní kapli je to nejlepší, co mi kongregace mohla svěřit: jsem v 
Birkensteinu, “v srdci světa”.

V srdci světa

«  sluzu bo ov u S se my i ti, 

52 ecutitsnoK, énaslJste po

Sestra Yvonne Nosal

Chudé školské sestry Naší Paní začaly v roce 2002 uskutečňovat projekt "Rumo 
Norte", a to v srdci Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brazílie). Jeho cílem je 
pomoc lidem s postižením.

Hlavní koordinátorkou projektu je sestra Dulce Maria Boniatti, SSND. 
Spolupracuje s ní Liziane Silva, která koordinuje některé pedagogické aspekty 
projektu.

Rumo Norte nabízí 43 seminářů, např. Braillovo písmo, španělština, rukodělná 
výroba, práce s počítačem, výtvarné umění, masážní terapie, tanec, divadlo, 
správné držení těla aj. Máme rovněž specifické skupiny, např. skupinku pro 
ženy nebo skupinovou terapii.

Služeb projektu Rumo Norte využívá přibližně 193 osob, z nichž většina patří 
mezi nevidomé.

Sestry a zaměstnanci zde vytvářejí příjemnou atmosféru. V tomto bezpečném prostředí se každý cítí jako doma sám se 
sebou i s druhými.

Začleňování lidí s postižením

Sestra Dulce Maria a Liziane
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S. M. Andrea (uprostřed) s několika 
mladými muži na maturitním plese

Sestra M. Eresta při výkladu v kapli

Vzdělání umožňuje přístup do světa

Sestra Barbara se studentem v nepálském Bandipuru



Trudy Hamilton

Před 32 lety byla založena škola Notre Dame v 
nepálském Bandipuru, začínala s 50 studenty v boudě 
pro kozy. Dnes má 820 studentů. Úspěch školy je 
částečně založen na inkluzi – téměř polovinu žáků tvoří 
dívky. Mnozí absolventi odešli pak studovat na 
univerzity v různých částech světa. 

Sestra Barbara Soete učila v Nepálu od roku 2006. 
Rozhodla se pro službu v malé zapadlé vesnici v 
Bandipuru, když slyšela vyprávět příběhy své rodné 
sestry Andre Maureen Soete, která sloužila v Japonsku 
a rok strávila v Nepálu. Sestra Barbara říká: 
“Potřebovali mě tam”.

Sestry mluví o své víře, pokud se jich na to někdo zeptá, 
ale jejich víra se projevuje především způsobem života. 
Vzdělávání je jejich priorita číslo jedna.

“Přijímáme chudé děti, které by si jinak mohly najít pouze manuální práci, a umožňujeme jim přístup k vyššímu vzdělání nejen 
v Nepálu, ale i jinde ve světě, a to je nádherné,” říká sestra Barbara.

Sestra M. Andrea Ivanics

Institut Svetits je naše škola v maďarském Debrecenu, která už má 

úctyhodných 122 let. Do roku 2012 to byla výhradně škola pro dívky. Nyní 

učíme také chlapce od předškolního věku přes základní a střední školu.

Ráda bych se podělila o svou vlastní zkušenost, co jsem se v této době 

naučila.

V roce 2012, kdy jsem oslavila padesáté narozeniny, jsem se pustila do 

vyučování chlapců a dívek podle vzdělávacích zásad Matky Terezie: 

vysoký standard, vyučovací metody založené na motivaci, osobní 

pozornost, láska, porozumění, přijetí a blízký kontakt s rodiči. . Nemohu říci, 

že by vše šlo podle mých představ, nicméně tato zkušenost byla tím 

nejkrásnějším, co jsem jako učitelka prožila.

Co jsem se za těch posledních šest let naučila?

1.  Chlapci a děvčata jsou schopni vytvářet opravdové společenství, 

vzor jednoty v různosti.

2.   Svět emocí je u chlapců stejně složitý jako u dívek.

3.   Různé schopnosti a zájmy obou pohlaví potřebují různé programy.

4.   Neustálé vzdělávání se a metodologická obnova je nutnost.

5.   Humor je důležitý prostředek vzdělávání.

Před šesti lety mě Pán povolal ke vzdělávání chlapců spolu s dívkami. Jsem 

za toto povolání velice vděčná! Opravdu mě obohatilo.

Co jsem se naučila během vzdělávání chlapců

« 42 ecuitstnoJste né, K posla

oho ik neN vylucujeme ze svéh .o . z  .ájmu 

Sestra M. Eresta Mayr

“Poutní místa jsou jako skrytá hlavní města světa.”
Konrad Adenauer, první poválečný kancléř Německa

Od roku 1849 měly školské sestry školu v Birkensteinu, což je důležité poutní 
místo v Bavorsku. Tuto službu založila sama Matka Terezie. V roce 1966 byla 
základní škola přesunuta do většího města a služba sester v Birkensteinu se 
změnila.

Od té doby se soustřeďujeme na poutníky. My sestry jsme zodpovědné za kapli a 
za poutní dům.

Co je na naší službě tak jedinečné? Kde a jak jsme “v srdci světa”?

Podle našeho hábitu se okamžitě pozná, že jsme  řeholní sestry. Lidé se na nás 
mohou obracet kdykoli, nejenom v úředních hodinách. Příchozí nás prosí o 
modlitbu v nejrůznějších záležitostech. Ale nejsou to jenom prosby, také se někdy 
dozvídáme o vyslyšených modlitbách. Poutníci vnímají potřebu podělit se o to, co 
prožili.

Během třiceti let služby také poutníky provázím kaplí. Lidé často žádají vysvětlení, 
a odcházejí s porozuměním teologickému i duchovnímu bohatství, které v kapli 
máme. 

Tato služba v poutní kapli je to nejlepší, co mi kongregace mohla svěřit: jsem v 
Birkensteinu, “v srdci světa”.

V srdci světa

«  sluzu bo ov u S se my i ti, 

52 ecutitsnoK, énaslJste po

Sestra Yvonne Nosal

Chudé školské sestry Naší Paní začaly v roce 2002 uskutečňovat projekt "Rumo 
Norte", a to v srdci Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brazílie). Jeho cílem je 
pomoc lidem s postižením.

Hlavní koordinátorkou projektu je sestra Dulce Maria Boniatti, SSND. 
Spolupracuje s ní Liziane Silva, která koordinuje některé pedagogické aspekty 
projektu.

Rumo Norte nabízí 43 seminářů, např. Braillovo písmo, španělština, rukodělná 
výroba, práce s počítačem, výtvarné umění, masážní terapie, tanec, divadlo, 
správné držení těla aj. Máme rovněž specifické skupiny, např. skupinku pro 
ženy nebo skupinovou terapii.

Služeb projektu Rumo Norte využívá přibližně 193 osob, z nichž většina patří 
mezi nevidomé.

Sestry a zaměstnanci zde vytvářejí příjemnou atmosféru. V tomto bezpečném prostředí se každý cítí jako doma sám se 
sebou i s druhými.

Začleňování lidí s postižením

Sestra Dulce Maria a Liziane

  4 24. října 2018 – Chudé školské sestry Naší Paní: Ve služběgerhardinger.org| | 5

F
o
to

: 
S

e
st

ra
 M

. 
L

u
zi

lla
 K

le
in

, 
B

ir
ke

n
st

e
in

, 
N

ě
m

e
ck

o

F
o
to

 C
re

d
it:

 S
r.
 Y

vo
n
n
e
 N

o
sa

l, 
L
im

a
, 
P

e
ru

F
o
to

: 
K

e
n
 B

u
sl

a
y,

 N
ě
m

e
ck

o

F
o
to

: 
 A

lb
e
rt

 D
re

m
á

k,
 D

e
b

re
ce

n
, 
M

a
ď

a
rs

ko

mz ni js mk e poslány ., ena mv ez já uje cm a o hbo

S. M. Andrea (uprostřed) s několika 
mladými muži na maturitním plese

Sestra M. Eresta při výkladu v kapli

Vzdělání umožňuje přístup do světa

Sestra Barbara se studentem v nepálském Bandipuru



Sestra Sarah Chepkorir

Sestry  Petronella Muteshi, Judith 
Sambu a já jsme zhruba před rokem 
přišly do farnosti Sv. Jana Křtitele v 
Likuyani (diecéze Kakamega v Keni). 

Jako Chudé školské sestry Naší Paní 
jsme povolány sjednocovat, a my tři 
jsme přišly do Likuyani, abychom v 
tomto Kristově poslání pokračovaly.

Lidé v Likuyani pocházejí z různých 
kmenů s rozdílnou kulturou a mají za 
sebou bolestnou historii, zažili velké 
násilí v letech 2007-2008, které 
propuklo po volbách, uvrhlo zemi do 
zmatku a mnohým způsobilo těžký 
otřes. Nebyly tu jen ztráty na životech 
a majetku, ale rovněž ztráta důvěry 
mezi lidmi.

V roce 2017, když se opět blížily volby, znásobilo se naše úsilí o budování pokoje a smíření. Pracovaly jsme s ženami, mládeží 
i dětmi ve farnosti a všechny jsme povzbuzovaly k vizi jedné Boží rodiny. 

Naše poslání: 
sjednocovat

Sestra Agata Wójcik

Náš dětský domov “Wiosna” (“Jaro”) v 

obci Krzydlina Mała na jihozápadě 

Polska slaví letos 75 let.

Celodenní péči zajišťuje pět školských 

sester Naší Paní a 48 kvalifikovaných 

laických zaměstnanců. Dětem, které 

byly rodiči opuštěny v nemocnicích či 

neměly rodičovskou péči, vytvářejí 

atmosféru přijetí.

Pro tyto děti jsou sestry a pečovatelky 

jako matky, doprovázejí je při poznávání 

světa a vzdělávají je, to vše v duchu 

Matky Terezie.

Od otevření domova v roce 1943 tudy prošlo více než 3,476 dětí (zhruba 46 ročně). 924 z nich našlo nový domov v milující 

rodině.

Vytvářet láskyplný domov

Sestra  Ewelina Zdunek

949 tsil ,eizereT akta MánveBlahosla

Sestra  Marjetka Jeralič

Naši školku “Antonína” jsme v našem 

slovinském domě v Ilirské Bistrici 

založili v roce 2009.

Nyní máme 48 dětí ve třech skupinách 

se šesti vyučujícími. Já sama sloužím 

jako ředitelka školky.

Věříme, že jsme povolány ke službě 

vzdělávání. Podporujeme rozvoj dětí a 

pomáháme j im využ íva t  je j i ch 

potenciál, aby svými dary mohly 

proměňovat svět.

Malé děti s velkým 
potenciálem

5044 tsil ,iezereT atkaBl á Mahos venla

Sestra  Agata Wójcik

« a privedeme je .jic uh h s ord  Bce k
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Farníci z Likuyani radostně přivítaly sestry Sarah, Judith a Petronellu 
a přinesly jim dary pro jejich nový domov
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de jeK  láska, tam je Buh, a kde je , Buh«

Kurt Haspel

Dvouletý Theo je bystrý chlapec. Má rád zvířata a 
rád si hraje se stavebnicemi. Jen se nesměje tak 
často jako ostatní děti a hledá bezpečí v náruči 
svého tatínka. Chybí mu totiž máma. Maminka 
malého Thea nedávno zemřela na rakovinu a Theo 
s tatínkem zůstali na všechno sami.

Dozvěděli se o tom studenti školy SSND v 
rakouském Freistadtu a samozřejmě chtěli 
okamžitě pomoci. Jako součást ročníkového 
projektu napekli voňavé sušenky a připravili místní 
lahůdky. Díky jejich obětavosti se podařilo 
shromáždit slušný obnos, který Theův tatínek 
velice potřeboval.

Po vyprodání všech sušenek a lahůdek pozvali 
studenti Thea s tatínkem do školy. Sr. Antonia 
Pichlbauer, manažerka areálu ve Freistadtu, tento projekt také aktivně podpořila. I jí se celá věc hluboce dotkla a s malým 
Theem se rychle spřátelila. “Je to chlapeček, kterého prostě musíte milovat,” říká. S malým Theem strávili celé odpoledne a 
pro každého to byla hluboká zkušenost. Každý měl příležitost se s Theem seznámit a zažít radost z dávání. To si budou 
studenti školy SSND dlouho pamatovat.

Sestra M. Antonia dodává: “Je to tak, jak říkala naše zakladatelka, blahoslavená Matka Terezie. 'To málo, co máte, sdílejte s 
hladovými a mrznoucími dětmi'. Této rady se jako školské sestry stále držíme”.

Malý Theo a jeho velký den
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Sestra M. Antonia, malý Theo a jeho tatínek

Sestra Marjetka s jednou ze skupinek
*Blahoslavená M. Antonina Kratochwil SSND 

je polská mučednice z druhé světové války.



Sestra Sarah Chepkorir

Sestry  Petronella Muteshi, Judith 
Sambu a já jsme zhruba před rokem 
přišly do farnosti Sv. Jana Křtitele v 
Likuyani (diecéze Kakamega v Keni). 

Jako Chudé školské sestry Naší Paní 
jsme povolány sjednocovat, a my tři 
jsme přišly do Likuyani, abychom v 
tomto Kristově poslání pokračovaly.

Lidé v Likuyani pocházejí z různých 
kmenů s rozdílnou kulturou a mají za 
sebou bolestnou historii, zažili velké 
násilí v letech 2007-2008, které 
propuklo po volbách, uvrhlo zemi do 
zmatku a mnohým způsobilo těžký 
otřes. Nebyly tu jen ztráty na životech 
a majetku, ale rovněž ztráta důvěry 
mezi lidmi.

V roce 2017, když se opět blížily volby, znásobilo se naše úsilí o budování pokoje a smíření. Pracovaly jsme s ženami, mládeží 
i dětmi ve farnosti a všechny jsme povzbuzovaly k vizi jedné Boží rodiny. 

Naše poslání: 
sjednocovat

Sestra Agata Wójcik

Náš dětský domov “Wiosna” (“Jaro”) v 

obci Krzydlina Mała na jihozápadě 

Polska slaví letos 75 let.

Celodenní péči zajišťuje pět školských 

sester Naší Paní a 48 kvalifikovaných 

laických zaměstnanců. Dětem, které 

byly rodiči opuštěny v nemocnicích či 

neměly rodičovskou péči, vytvářejí 

atmosféru přijetí.

Pro tyto děti jsou sestry a pečovatelky 

jako matky, doprovázejí je při poznávání 

světa a vzdělávají je, to vše v duchu 

Matky Terezie.

Od otevření domova v roce 1943 tudy prošlo více než 3,476 dětí (zhruba 46 ročně). 924 z nich našlo nový domov v milující 

rodině.

Vytvářet láskyplný domov

Sestra  Ewelina Zdunek

949 tsil ,eizereT akta MánveBlahosla

Sestra  Marjetka Jeralič

Naši školku “Antonína” jsme v našem 

slovinském domě v Ilirské Bistrici 

založili v roce 2009.

Nyní máme 48 dětí ve třech skupinách 

se šesti vyučujícími. Já sama sloužím 

jako ředitelka školky.

Věříme, že jsme povolány ke službě 

vzdělávání. Podporujeme rozvoj dětí a 

pomáháme j im využ íva t  je j i ch 

potenciál, aby svými dary mohly 

proměňovat svět.

Malé děti s velkým 
potenciálem

5044 tsil ,iezereT atkaBl á Mahos venla

Sestra  Agata Wójcik

« a privedeme je .jic uh h s ord  Bce k
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Farníci z Likuyani radostně přivítaly sestry Sarah, Judith a Petronellu 
a přinesly jim dary pro jejich nový domov
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de jeK  láska, tam je Buh, a kde je , Buh«

Kurt Haspel

Dvouletý Theo je bystrý chlapec. Má rád zvířata a 
rád si hraje se stavebnicemi. Jen se nesměje tak 
často jako ostatní děti a hledá bezpečí v náruči 
svého tatínka. Chybí mu totiž máma. Maminka 
malého Thea nedávno zemřela na rakovinu a Theo 
s tatínkem zůstali na všechno sami.

Dozvěděli se o tom studenti školy SSND v 
rakouském Freistadtu a samozřejmě chtěli 
okamžitě pomoci. Jako součást ročníkového 
projektu napekli voňavé sušenky a připravili místní 
lahůdky. Díky jejich obětavosti se podařilo 
shromáždit slušný obnos, který Theův tatínek 
velice potřeboval.

Po vyprodání všech sušenek a lahůdek pozvali 
studenti Thea s tatínkem do školy. Sr. Antonia 
Pichlbauer, manažerka areálu ve Freistadtu, tento projekt také aktivně podpořila. I jí se celá věc hluboce dotkla a s malým 
Theem se rychle spřátelila. “Je to chlapeček, kterého prostě musíte milovat,” říká. S malým Theem strávili celé odpoledne a 
pro každého to byla hluboká zkušenost. Každý měl příležitost se s Theem seznámit a zažít radost z dávání. To si budou 
studenti školy SSND dlouho pamatovat.

Sestra M. Antonia dodává: “Je to tak, jak říkala naše zakladatelka, blahoslavená Matka Terezie. 'To málo, co máte, sdílejte s 
hladovými a mrznoucími dětmi'. Této rady se jako školské sestry stále držíme”.

Malý Theo a jeho velký den
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Sestra M. Antonia, malý Theo a jeho tatínek

Sestra Marjetka s jednou ze skupinek
*Blahoslavená M. Antonina Kratochwil SSND 

je polská mučednice z druhé světové války.
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Poslání se rozvíjí dál

V těchto příbězích se dotýkáme jenom několika forem, kterými naše sestry 

slouží. Poslání, které je nám svěřeno, je poslání Kristovo – přivádět všechno k 

jednotě. Boží hlas neustále promlouvá k srdcím sester, spolupracovníků a 

laických kolegů, a volá nás ke společnému apoštolátu.

Od založení kongregace je v popředí našeho zájmu vzdělávání v různých 

formách. Vzdělání vedoucí k proměně je i nadále velice důležité také v těchto 

rozhodujících chvílích posvátné historie tvorstva a lidstva.

Naše přítomnost v OSN a naše mezinárodní síť Shalom usilující o spravedlnost, 

mír a integritu stvoření nás propojují v  jednání, které vede ke smíření, solidaritě s 

utlačovanými, podpoře lidské důstojnosti a spolupráci při péči o stvořený svět.

Náš život ve službě je jednotný celek modlitby, společenství a apoštolátu. 

Chcete-li se více dozvědět, jak své poslání žijeme, podívejte se na náš 

kongregační Facebook:  @ssnd.global, a na webové stránky kongregace: 

gerhardinger.org, kde jsou odkazy také na jednotlivé provincie. Ozvat se nám 

můžete e-mailem:  info@gerhardinger.org.

Modlíme se, aby každý z nás byl plný pokoje, naděje a lásky. K tomu jsme byli 

povolány a poslány.

Proměňovat svět skrze výchovu a vzdělání

Kongregace Chudých školských sester naší Paní se zrodila,

když Boží volání nalezlo odpověď v srdcích lidí

silné víry, širokého rozhledu a odvážných činů. ...

Jejich působnost se inspirovala apoštolskou spiritualitou,

která utvářela jejich vlastní život a hluboce ovlivňovat životy mnoha jiných. ...

Kongregace dnes pokračuje za tajemného spolupůsobení

Božího volání a lidské odpovědi.

Jste poslané, Počátky naší kongregace

Obraz naší zakladatelky, který byl použitý 
při slavnosti jejího blahořečení

Generalát
Chudých školských sester Naší Paní
via della Stazione Aurelia, 95
00165 Roma, Italy

Jaké potřeby vidíš v dnešním světě? 

Jak na ně odpovíš?

Slyšíš ve svém srdci Boží volání?

«

Mnohé články v tomto zpravodaji byly upraveny a zkráceny. 
Jejich plné znění najdete na webových stránkách kongregace: gerhardinger.org.
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Odpoved na Bozí volání


