
  

 

Nadaljujmo pot svetosti  

Devetdnevnica  

v čast 

sv. Angeli Merici 
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 Svetost ni nekaj oddaljenega, prihranjenega samo 
za svetle izjeme. Svetost se dotika tudi mene, me izziva, 
da jo uresničim v sedanjem trenutku. Sv. Angeli, sv. 
Uršuli, sv. Katarini … je uspelo prav to: prehoditi pot z 
majhnimi koraki ljubezni in zvestobe. Moč njihove oseb‐
nosti in vere nas zato more premakniti in pokazati smer 
tudi v našem času. Ko vstopamo v njihov svet, začutimo, 
da so temelji naše vere, četudi slabotne, kakor ukoreni‐
njeni v njihovi svetosti, ki so jo živele v vsakdanjih odlo‐
čitvah za dobro, za Božje, za uboge, za več, za težje, za 
dlje, za druge … Zato so lahko plule čez morje, zmrzovale 
ali trpele vročino in končno mnoge dale življenje, kakor 
Jezus. Ker so ljubile Gospoda Jezusa do norosti, saj 
“velike vode ne morejo pogasiti ljubezni”. “Kdor more, 
naj razume”, je rekel Jezus tistim, ki so mu sledili in za to 
tudi plačali ceno življenja.  
 Prepoznajmo se v teh svetnicah, prepoznajmo v 
njih Angelino srce, ki je hotela preliti kri za Gospoda, da 
bi vsi spoznali njegovo ljubezen. Zato nam je rekla: 
“Delajte, zganite se, verujte, prizadevajte si, upajte, kliči‐
te k njemu iz vsega srca in brez dvoma boste videle ču‐
dovite stvari” (Uvod v Nasvete 17‐18). Priporočimo Ange‐
li svojo prošnjo in ji zaupajmo. Zahrepenimo po svetosti,  
vrzimo se v Jezusove roke ter pogumno delajmo dobro.  

Devetdnevnici na pot 
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Sv. Katarina Aleksandrijska, mučenka 
god 25. 11. 

 
Katarina Aleksandrijska (Sinajska) je umrla v Aleksan‐
driji v Egiptu v 4. stoletju. Njeno mrtvo telo so angeli 
odnesli na goro Sinaj, kjer je iz njenega groba pritekalo 
mleko in olje s čudežno zdravilno močjo. Najstarejše 
poročilo o njenem mučeništvu je pasijon iz 6. ali 7. sto‐
letja, ki ima izrazito legendarni značaj. Ljudstvo je to 
svetnico uvrstilo med pomočnike v sili. 

1. dan 
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Pasijon pripoveduje: ko je cesar odhajal iz Aleksandrije, 
je ukazal, da morajo vsi prebivalci žrtvovati bogovom 
bike in ptice. Katarina, ki je bila kraljevskega rodu, je s 
svojimi služabniki odšla v svetišče, da bi podžgala kris‐
tjane k odporu. Cesar jo je poklical na odgovor in Kata‐
rina je pogumno dejala: “Zakaj pogubljaš ljudi s češče‐
njem malikov? Uči se spoznavati Boga, stvarnika sveta, 
in njegovega edinega Sina, Jezusa Kristusa, ki je s kri‐
žem rešil človeštvo pekla!” 
 
 
 
 
 
Prosimo, da bi našo vero živeli z večjim navdušenjem 

in gotovostjo. 
 

Sv. Katarina, pogumna in prizadevna oznanjevalka 
evangelija, prosi za nas! 

Sv. Angela, vzor hoje za Kristusom, prosi za nas! 
 
 

Zmolim Odločitev za svetost. 
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Sv. Uršula in tovarišice, mučenke 
god 21. 10. 

 
Že v otroštvu se je Angeli v srce vtisnila legenda o sv. 
Uršuli iz knjige, iz katere je ob večerih bral njen oče. 
Uršula je bila hči britanskega kralja, rodila se je v 3. 
stoletju. Kljub zaobljubi večnega devištva jo je oče 
zaročil s poganskim princem. Uršula je to sprejela 
pod dvema pogojema. Da se princ spreobrne v kr‐
ščanstvo in da ji da tri leta časa živeti njeno devištvo. 
Za družbo ji je moral poslati 10 najlepših deklet s po 
1000 služabnicami iz svoje dežele, da jo spremljajo. 
Ta leta je Uršula izkoristila za pridobivanje poganskih 
deklet za Jezusa.  

2. dan 
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Postale so eno srce in ena duša. Ko so po treh letih 
odplule proti Franciji, jih je vihar zanesel po Renu vse 
do Basla. Od tam so se odločile poromati v Rim. Ob 
vračanju iz Rima so v Kölnu padle v roke Hunom, ki 
so jih mučili in pobili. Meščani so jih pokopali in nad 
grobom zgradili cerkev sv. Uršule. 
Iz te zgodbe o sv. Uršuli je črpala tudi sv. Angela. Svo‐
jo Družbo je postavila pod njeno zastavo, kajti v njej je 
za tisti čas videla napredno ženo, ki ubere “tretjo” pot 
in si izbori svobodno odločitev služenja Gospodu. Na  
pot za Kristusom je pritegnila še druga dekleta, jih 
bodrila, poučevala, učila ljubezni do Jezusa in dosto‐
janstva žene. 
 
 
 

Prosimo, da bi ostali zvesti Kristusu. 
 

Sv. Uršula, vztrajna pri odločitvah v življenju,  
prosi za nas! 

Sv. Angela, popolna učenka sv. Uršule, prosi za nas! 
 

Zmolim Odločitev za svetost. 
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Sv. Marija od Učlovečenja, misijonarka 
god 30. 4. 

Rojena je bila v Franciji, 28. oktobra 1599. Ljubezni‐
vo, rahločutno in premišljeno dekle zori v svojem du‐
hovnem klicu. Jezusu na njegovo vprašanje: „Ali 
hočeš biti moja?“ z vsem srcem odgovarja svoj DA. A 
ji sicer globoko verna družina ne dovoli vstopa v sa‐
mostan, temveč se mora pri šestnajstih letih poročiti 
z bogatim tekstilcem. V kratkem zakonu z njim veliko 
pretrpi, obenem pa pridobi prenekatere koristne iz‐
kušnje, ki jih bo potrebovala v sledenju Božjemu kli‐
cu. Pri rosnih devetnajstih letih je že vdova in ima 
sina. Hrepenenje po redovnem življenje postaja še 
močnejše. Pojavijo se prva mistična doživetja, ki ji 
dajejo slutiti Božji načrt. Vendar se zaradi položaja 
vdove, pritiskov družine, skrbi za sina ter za gmotne 
dobrine za nekaj časa posveti vodenju poslov v svako‐
vem  podjetju.  Svoje  odrekanje  in  trpljenje  daruje 

3. dan 
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Bogu. Po trinajstih letih očiščevanja mlade duše, ji 
Bog začne odkrivati poslanstvo. V sanjah ji je pokaza‐
na velika dežela: „Sveta Devica, Božja Mati, je gledala 
to deželo, ki je bila tako bedna kot strašna. /.../ Zdelo 
se mi je, da /Detetu/ govori o tej pokrajini in o meni 
in da ima z menoj neki načrt, in sama sem hrepenela 
po njej in zato so bile moje roke razprostrte.“ Od tu 
Marijo vodi silno hrepenenje po Kanadi, v srcu pa 
sredi daljših obdobij duhovne puščave občuti tre‐
nutke blaženosti in miru. Pot v Kanado pelje preko 
mnogih ovir in preizkušenj, ki pa jih Gospod zanjo 
ravna. Marija je tako postala prva misijonarka v 
Kanadi, uršulinka, ki je prinašala evangelij med Indi‐
jance oz. t.i. „otroke gozdov“. 
 

 
Prosimo za milost, da bi mogli biti združeni z Bogom 

v vsakdanjih opravilih. 
 

Sv. Marija od Učlovečenja, zgled popolne izročitve 
Jezusu, prosi za nas! 

Sv. Angela, goreča v ljubezni, prosi za nas! 
 

Zmolim Odločitev za svetost. 
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Bl. uršulinke, device in mučenke 
god 23. 10. 

 
Leta 1794, ko je Francija slavila uspehe in pridobitve 
francoske revolucije, se je preganjanje Cerkve nada‐
ljevalo z enako vnemo. To so s svojimi življenji plača‐
le tudi s. Marija Klotilda Angela in 10 sosester v Va‐
lenciennes‐u ter s. Elizabeta Terezija in 15 sosester v 
Orange‐u. Svoje življenje so darovale Gospodu v 
mučeniški smrti pod giljotino. Leta 1920 jih je papež 
Benedikt XV. razglasil za blažene. Iz pisma, ki je ohra‐
njeno, je moč čutiti duh njihove sestrske povezanosti 
in medsebojne podpore. Kljub temu, da so zrle smrti 
v obraz, so ostale iste misli in istega Duha, kar je tudi 
sv. Angela želela za svoje sestre.  

4. dan 
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Bl. Sholastika Leroux iz zapora piše sosestri: “ Med 
zasliševanjem so nas hoteli pripraviti, da se odpove‐
mo veri. Ne, ne, draga prijateljica, mudi se nam zdru‐
žiti se z Božjim Ženinom. Tolikokrat smo mu rekle: 
'Kdo nas bo ločil od tebe, moj Bog? Križi? Preganja‐
nja? Ne! Vedno te bom ljubila, moj Bog, tudi če me to 
stane življenja.' Prišel je trenutek, da ta čustva posta‐
nejo dejanja.” 
 

 
Prosimo za dar pogumne vere zase in za vse preganja‐

ne kristjane. 
 

Bl. uršulinke, vzor sestrske ljubezni in podpore, 
prosite za nas! 

Sv. Angela, mati vseh žena, ki ti sledijo, prosi za 
nas! 

 
Zmolim Odločitev za svetost. 
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Bl. Blandina Merten, vzgojiteljica 
god 18. 5. 

 
Maria Magdalena Merten se je rodila 10. julija 1883 v 
Düppenweilerju v Nemčiji. K uršulinkam je vstopila 
leta 1908 in dobila redovno ime Blandina. Večne za‐
obljube je izpovedala leta 1913 ter po nasvetu duhov‐
nega voditelja sebe podarila v žrtev Bogu za rešitev 
duš ‐ za mlade. Kot odlična učiteljica je delovala v 
Saarbrücknu in Trierju. Vedno je bila gotova, da je 
Bog njeno žrtev sprejel, kajti kmalu je zbolela za tu‐
berkulozo. Po dveh letih bolniške postelje je umrla 
leta 1918 v Trierju. Znana je bila po dobrotljivosti, 
med boleznijo pa po globoki veri in potrpežljivosti. 
Papež Janez Pavel II. jo je 1. novembra 1987 razglasil 
za blaženo. Njen god obhajamo 18. maja. 

5. dan 
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»Bog ne potrebuje izrednih in velikih del. Želi le našo 
ljubezen. Čim večja je naša ljubezen, čim tesnejše je 
naše zedinjenje z Bogom, tem močnejši in bogatejši 
tok milosti se preliva preko nas v druge duše. To je 
najuspešnejši apostolat, ki ga moramo in moremo 
izvajati vedno in povsod, prinaša pa najlepše in naj‐
bogatejše sadove.« (bl. Blandina). 
 
 

 
Prosimo za dar potrpežljivosti in vere, predvsem v 

obdobjih bolezni in trpljenja. 
 

Bl. Blandina, glasnica Božje dobrotljivosti, prosi 
za nas! 

Sv. Angela, odsev Božje nežnosti, prosi za nas! 
 
 

Zmolim Odločitev za svetost. 
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M. Angela Lorenzutti,  
vrhovna predstojnica 

 
Uršulinka iz ŠkoSe Loke, ki je živela med letoma 1861 
in 1933, je eden izmed velikih duhovnih likov, ki so z 
vsem srcem sledili sv. Angeli. Že v zgodnjem otroštvu 
je izkazovala veliko duhovno globino in bila kot otrok 
nenavadno pobožna. Kmalu po birmi je začutila klic v 
redovno življenje, a ji oče ni dovolil vstopiti v samo‐
stan. V pokorščini staršem in Bogu je v molitvi in iz‐
ročanju pet let čakala na čas, ko se je to smelo izpol‐
niti. Kmalu po vstopu v redovno življenje jo je vso 
prevzel duhovnik lik sv. Angele. Mlada uršulinka je 
hitro začela kazati posebne redovne darove, tako da je 
še zelo mlada prevzela vodenje novink. Bila je pristna, 
ponižna, njena beseda pa je bila preprosta, a ganljiva.  

6. dan 
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Novinke je skrbno vodila in jih navajala na 
pokorščino predstojnikom, ljubezen med seboj, 
delavnost ter na vedno navzočo molitev, s katero bi 
lahko uravnotežale redovno življenje. Novinkam je 
zapovedovala dela ljubezni: „Vsak dan vsaj en akt 
herojske sestrinske ljubezni kot priprava na sv. obha‐
jilo.“ Z nežno ljubeznijo je ljubila Gospoda, tako da je 
vse, kar je bilo namenjeno Njemu, moralo biti naj‐
lepše, čisto, nedotaknjeno. Njena duhovna globina in 
številni talenti pri delu z uršulinkami so jo povedli do 
službe vrhovne predstojnice Rimske unije Reda sv. 
Uršule, ki jo je kljub viharnim časom opravljala 
izjemno. 
 

 
 

Prosimo za milost, da bi se še bolj pustili voditi Bogu 
v nepredvidljivostih življenja. 

 
M. Angela Lorenzutti, vzor nežne, a odločne 

ljubezni do sosester, prosi za nas! 
Sv. Angela, ki si nam vzor modrosti, prosi za nas! 

 
Zmolim Odločitev za svetost. 
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Bl. Maria Klemensa Staszewska, 
mučenka 
god 12. 6. 

 
Rodila se je v Złoczewie na Poljskem. Leta 1921 je sta‐
ra 31 let vstopila k uršulinkam, kjer je prejela redov‐
no ime s. Marija Klemensa od Križanega Jezusa. Po 
zaobljubah je delala kot učiteljica v uršulinski šoli. V 
času II. svetovne vojne je bila predstojnica v samosta‐
nu Rokiciny Podhalaskie. Že od začetka okupacije je v 
samostanu skrivala judovske otroke. Organizirala je 
šolo znotraj samostana in pomagala pri ilegalnih pre‐
hodih tako poljskih kot judovskih otrok na Slovaško.  

7. dan 
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Zaradi tega je bila leta 1943 aretirana ter poslana v 
taborišče Auschwitz, kjer je 27. 7. 1943 umrla. Leta 
1999 je bila skupaj s še 107 poljskimi mučenci razgla‐
šena za blaženo. Njen moto je bil Biti sveta uršulinka. 
Bilo je znano, da je marsikatero noč preživela v kapeli 
pred Najsvetejšim, kjer je tudi črpala moč za življenje 
in vso ljubezen, ki jo je razdajala. Z dejanji je jasno 
pokazala, da je treba Boga poslušati bolj kot ljudi. 
Govorila je: “O Sveta Trojica, ti, ki živiš v moji duši po 
milosti, posveti me, povečaj mojo ljubezen do tebe.”  
 
 

 
 

Prosimo za milost, da bi Boga bolj poslušali, kakor 
ljudi. 

 
Bl. Marija Klemensa, vzor vztrajne molitve in po‐

guma, prosi za nas! 
Sv. Angela, luč pred Najsvetejšim, prosi za nas! 

 
 

Zmolim Odločitev za svetost. 
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s. Ksaverija Lesjak, misijonarka  
 
Rodila se je 16. novembra 1905 v Stični na Dolenj‐
skem. K uršulinkam je vstopila leta 1925. Na dan več‐
nih zaobljub, 13. avgusta 1931, je dobila potrditev za 
odhod v misijone v Južnoafriško republiko. Z veliko 
ljubeznijo je skrbela za otroke v šolah, poučevala pa je 
tudi na tisoče odraslih. Krščanski nauk je znala razla‐
gati v preprostem in vsem razumljivem jeziku. Odli‐
kovala jo je preprostost in globoka vera. Posebno je 
ljubila Marijo in zanjo navduševala afriške otroke. 
Črnski otroci so jo imeli radi in so jo imenovali 
“Mati”. 

8. dan 
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Tudi za sestrsko skupnost je bila pravi božji dar, saj je 
bila s svojo požrtvovalnostjo zgled nesebičnega, Bogu 
posvečenega življenja. P. Dalton pravi: “Vsi, ki smo jo 
poznali in smo z njo delali, smo okusili čudež njene 
ljubezni in smo se približali Bogu, zato ker je bila ona 
tako povezana z njim.” Umrla je 6. oktobra 1977 in p. 
Dalton je o njej zapisal: “Z odhodom te čudovite, izre‐
dne uršulinke se zdi, kakor da bi sámo srce našega 
misijona bilo raztrgano od bolečine in žalosti.” 
 

 
Prosimo za nove misijonarje in misijonarke. 

 
 Sv. Marija, milostna Mati, prosi za nas! 

Sv. Angela, nosilka miru in resnice, prosi za nas! 
 
 
 

Zmolim Odločitev za svetost. 
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S. Dorothy Kazel, misijonarka  
 
 
Rodila se je leta 1939 v Clevelandu (ZDA). Kot uršu‐
linka iz Clevelanda je postala učiteljica poslovnih ved, 
poučevala je katekizem gluhe otroke in razvila močan 
čut za uboge in zapostavljene. Leta 1974 je postala 
članica škofijskega misijonskega tima v San Salvador‐
ju. Spodbujala je matere k boljši vzgoji in prehrani 
otrok, iskala je načine za vzpostavitev laičnih misijo‐
narjev, vodila liturgijo v odročnih vaseh.  

9. dan 
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Ko je leta 1977 izbruhnila državljanska vojna, je po‐
magala beguncem in opogumljala svojce nedolžno 
umorjenih. Rekla je: »Zdaj ne morem zapustiti San 
Salvadorja … Zavezana sem preganjani Cerkvi tukaj.« 
2. decembra 1980 so jo člani Narodne garde skupaj z 
dvema redovnicama in laikinjo ugrabili, mučili in 
umorili. Sad njene smrti in smrti mnogih drugih je 
bil, da so mnogi v ZDA začeli zavedati nečloveške po‐
litike in od vlade ZDA zahtevali konec podpiranja bru‐
talnega režima v San Salvadorju. 

 
Prosimo za milost spreobrnjenja srca vsem politikom, 

da bi iskreno delovali za dobro vsakega človeka. 
 

Bl. Oscar Romero, prosi za nas! 
Sv. Angela, prinašalka miru, prosi za nas! 

 
 

Zmolim Odločitev za svetost. 
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s. Nada Furlan, sv. Angela Merici - nevesta in mati 



23 

 

Presveta Trojica, ti si izvir svetosti, ki 
edina more spremeniti svet v božje 
kraljestvo miru, ljubezni in edinosti.  

V svoji majhnosti in nepopolnosti se ti 
danes izročam za to delo. Želim      
postati posoda Svetega Duha in      

izžarevati Jezusa Kristusa današnjemu 
človeku. Želim se odpovedovati      
sebičnosti in se odpreti svojim       
bližnjim v ljubezni, pomoči in       

spoštovanju, kot so to storile naše 
svetnice. Amen. 

Odločitev za svetost 
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Pripravile Angeline prijateljice iz Maribora in sestre uršulinke. 

Izdala Slovenska provinca uršulink Rimske unije, januar 2017. 

www.ursulinke.rkc.si 

Odgovarja: s. Zorica Blagotinšek, provincialna predstojnica. 


