
Z vsem svojim srcem ljubi Boga
in Jezusa, Njegovega Sina,

ki je bil križan za nas grešnike.
Nikoli naj ne ugasne v tebi spomin nanj.

Nenehno premišljuj skrivnosti križa
in bridkosti Matere, stoječe pod križem.

Sv. Klara Asiška

 PRIHOD SESTER KLARIS
	 V	TURNIŠČE	

Leta 2011 so sestre klarise sprejele povabilo 
škofa msgr. dr. Petra Štumpfa, da bodo svoje 
poslanstvo opravljale tudi v Škofiji Murska 
Sobota. Na predlog in po dogovoru s soboškim 
ordinarijem dr. Petrom Štumpfom so se 
odločile, da bodo bivale v obnovljenem poslopju 
nekdanjega župnišča v Turnišču.

Poslanstvo klaris je molitev in z njihovim 
prihodom	v	 soboško	 škofijo	vse	prizadevanje	
po	župnijah	dobiva	nov	polet,	saj	bodo	sestre	s	
svojo	molitvijo	prosile	za	Božji	blagoslov,	brez	
katerega	je	vsako	delo	neuspešno.

Marijino svetišče v Turnišču je osrednje škofijsko 
romarsko svetišče, kjer se zbirajo verniki iz vseh 
delov naše škofije in mnogi romarji iz različnih 
krajev.

Klarise bodo živele v samostanu ob kapeli sv. 
Antona. Stavba je bila zgrajena v 17. stoletju. Po 
prvi svetovni vojni, ko so zgradili novo župnišče, 
so v hiši opravljale svojo dejavnost (sirotišnica, 
vrtec) šolske sestre. Po drugi svetovni vojni je 
država sestram stavbo odvzela - v njej je bila šola, 
telovadnica in drugo - sedaj pa je spet v cerkveni 
lasti. Obnova stavbe je zahtevna, saj je bila le-ta 
v zelo slabem stanju. Najvažnejša obnovitvena 
dela so opravljena, sestre so se vselile in bodo 
tudi s svojim delom nadaljevale z obnovo.

K stavbi spada tudi vrt, ki mora biti po pravilih 
njihovega reda obzidan. Sestre hočejo živeti 
ubožno in preprosto, nočejo nobenega udobja, 
ampak le najnujnejše za bivanje.

Izdala: Škofija Murska Sobota, Pastoralna služba
Odgovarja: dr. Franc Zorec
Fotografije: arhiv sester klaris
Murska Sobota 2012

S pomočjo dobrotnikov so si klarise uredile 
samostan v Nazarjah in Dolnicah. Tudi	 pri	
ureditvi	samostana	in	okolice	v	Turnišču	lahko	
sodeluje	 vsak	 izmed	 nas:	 mladi	 in	 odrasli	
lahko	 sodelujemo	 z	 delom	 (razne	 delovne	
akcije),	 z	 darovanjem	 gradbenega	 materiala	
(opeka	 in	 drugo),	 predvsem	 pa	 z	 molitvijo,	
z	 naklonjenostjo	 do	 tega	 projekta,	 z	 lepo,	
spodbudno	 besedo	 o	 prihodu	 sester	 klaris	
med	nas,	z	denarnim	prispevkom,	ki	ga	lahko	
nakažete	na	za	to	namenjen	račun,	ki	je	zapisan	
spodaj.	Bog	plati	za	vsak	vaš	dar!

KLARIŠKI SAMOSTAN
MARIJE MATERE CERKVE

Klarise prinašajo nov pogled na svet, novo 
upanje. Hočejo nas spominjati, da nas Bog vse 
neskončno ljubi; prihajajo s sporočilom, da je 
človeštvo v prvi vrsti poklicano, da Boga časti. 
Molile bodo z nami in za nas. Naj nas spremlja 
zavest, da vsaj ena od sester vedno moli tudi 
za mene in tebe.

Številka transakcijskega računa, kamor lahko
nakažete prostovoljne prispevke za obnovo

samostana v Turnišču - TRR odprt pri Banki Koper:
10100-0050864176

Iz tujine pa lahko nakažete:
IBAN: SI56 10100-0050864176, SWIFT: BAKOSI2X

Klariški samostan Marije Matere Cerkve
Štefana Kovača 72
9224 Turnišče



 RED UBOGIH SESTER
 SVETE KLARE

Red sta leta 1212 ustanovi-
la sv. Frančišek in sv. 
Klara Asiška. Sv. Klara je 
hotela v polnosti živeti 
frančiškovsko karizmo 
uboštva in se v sestrski 
skupnosti posvetiti samo 
bogomiselnemu življenju.

Na slovenskem ozemlju 
je bilo nekdaj sedem 
samostanov klaris. V 

Mekinjah pri Kamniku in v Kopru so slavile 
Boga že leta 1300, pozneje pa še v Celju, v 
Šentvidu ob Glini na Koroškem, Škofji Loki, 
Gorici in v Ljubljani. Cesar Jožef II. jih je leta 
1782 ukinil. Leta 1978 so prišle v Nazarje, 
leta 2000 v Dolnice, v	letu	2012,	ko	obhajamo	
Klarino	leto	ob	800-letnici	Reda	sv.	Klare,	pa	
so	odprle	samostan	v	Turnišču.

Osnovno pravilo vsakega redovnega življenja 
je posnemanje življenja Jezusa Kristusa z 
izpolnjevanjem evangeljskih svetov čistosti, 
pokorščine in uboštva. Sveti niso zapovedi, 
ki so obvezne za vse, ampak povabljeni lahko 
svobodno sprejmejo tak način življenja. Z 
zaobljubo uboštva darujejo Bogu zunanje do-
brine, s čistostjo svoje telo in s pokorščino svo-
jega duha. Sestre klarise pa imajo še zaobljubo 
klavzure. Torej vse, kar ‘sem in imam’, pripada 
samo Bogu – tako pa smo lahko zares popol-
noma svobodni in resnično srečni.  

Poklic	 sester	 klaris	 je	 kontemplativen. 
Poudarek je torej na “bogastvu molitve, molku, 
kontemplaciji, nedeljeni ljubezni do Boga in 
popolni predanosti njegovi službi”. 

Sv.	Klara	Asiška

Sestre	 drugega	 reda	 sv.	 Frančiška	 posnemajo	
predvsem	 Kristusa,	 ki	 moli,	 in	 se	 posvečajo	
kontemplativnemu,	bogomiselnemu	življenju;	
zato	tudi	živijo	ločeno	od	sveta,	v	klavzuri. To 
je prostor, v katerega nihče drug ne sme vstopiti, 
sestre pa ga nikoli ne zapuščajo. V zunanjo ka-
pelo lahko prihajajo obiskovalci, sestre pa z njimi 
molijo v kapeli, ki je od zunanje ločena s pregra-
jo. Oba prostora povezuje tabernakelj, se pravi 
Jezus, ki je temelj, smisel in končni cilj njihovega 
in našega življenja.

Posebne značilnosti življenja sester klaris:
• prizadevanje za duha evangelija, molitve 

in pobožnosti, čemur mora biti vse drugo 
podrejeno;

• gojenje liturgične in osebne molitve; 
• sestrska vzajemnost v medsebojni ljubezni in 

edinosti; 
• uboštvo v preprostosti in skromnosti;
• češčenje Evharistije in Božje Matere Marije; 
• veselje v popolni in do konca zvesti po-

daritvi Kristusu in Cerkvi v duhu služenja in 
zadoščevanja;

• življenje v skritosti, molku in spokornosti.

»Kratek je naš napor, plačilo pa večno.«
Sv. Klara Asiška

»Kontemplativni poklic ni bil nikoli tako dragocen 
in pomemben, kakor je danes ..., ko je prihodnost 
Cerkve odvisna od molitve« ... »Danes moramo 

znova odkriti sv. Klaro, ker je pomembna za 
Cerkev; znova je treba odkriti njeno karizmo, njen 

poklic.«

Bl. papež Janez Pavel II.

Poleg molitve se sestre posvečajo študiju 
duhovnosti in za to prevajajo tudi potrebne 
knjige, gojijo cerkveno petje ter opravljajo gos-
podinjska in razna ročna dela: šivajo, klekljajo, 
vezejo, pečejo hostije, urejajo cerkveno perilo, 
obdelujejo vrt in se lotijo raznovrstnih drugih 
opravil.

Bogomiselno življenje je za modernega človeka 
težko razumljivo. Dejavnost menihov in nun je 
namreč povsem notranja: z	molitvami,	žrtvami	
in	bdenji	slavijo	Boga,	zadoščujejo	za	grehe	
in	žalitve	ter	se	použivajo	za	vse	svoje	brate	
in	sestre.

Danes živi po vsem svetu okoli 12.000 sester 
klaris v približno 900 samostanih.

Sadovi svetosti v Redu ubogih sester sv. Klare:

11 svetnic,

36 blaženih, od teh je 7 mučenk,

9 častitljivih Božjih služabnic.

»Oziraj se v nebesa, vzemi svoj križ in hodi za Kristusom, kajti po mnogih stiskah bomo vstopili 
v Njegovo slavo.« Sv. Klara Asiška


