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Redovne skupnosti v lavantinski škofiji  
v času delovanja škofa Stepišnika

Povzetek: Ob nastopu škofa Stepišnika so v lavantinski škofiji delovali minoriti, frančiška-
ni, kapucini in lazaristi, od ženskih redovnih skupnosti pa le usmiljenke. Med njegovim 
škofovanjem se je ta podoba spremenila, saj je Stepišnik rad sprejemal v svojo škofi-
jo aktivne in kontemplativne redovne ustanove in močno pospeševal njihov razvoj. 
K dušnopastirskemu delovanju v Mariboru so znatno prispevali frančiškani, ki so leta 
1864 prevzeli župnijo Matere usmiljenja. Istočasno so prišle v Maribor šolske sestre 
iz Algersdorfa, ki so se posvetile področju vzgoje in izobraževanja. S podporo škofa 
Stepišnika so se leta 1869 odcepile od materne hiše in ustanovile novo kongregacijo 
šolskih sester, ki se je zelo hitro širila. Stepišnik je močno podpiral tudi naselitev fran-
coskih trapistov v Rajhenburgu leta 1881 in posredoval zanje pri deželni vladi v Grad-
cu. Samostan je bil leta 1891 povišan v samostojno opatijo. Trapisti niso bili znani le 
po kontemplativnem življenju, ampak so veliko pomagali tudi na karitativnem in na 
dušnopastirskem področju. Zlasti so zasloveli po vzornem gospodarstvu.

Ključne besede: lavantinska škofija, škof Stepišnik, redovniki, redovnice, frančiškani, 
mariborske šolske sestre, trapisti

Abstract: Religious Communities in the Diocese of Lavant During the time of Bishop 
Stepišnik
When bishop Stepišnik assumed office, Conventual Franciscans, Franciscans, Ca-
puchins and Vincentians were present in the diocese of Lavant, whereas of the 
female religious orders only Daughters of Charity were present. During his time 
this picture changed because bishop Stepišnik welcomed active and contemplative 
religious congregations in his diocese and furthered their development. Thus, the 
pastoral activity in Maribor was much enhanced by the Franciscans, who took over 
the parish of Mother of Mercy in 1864. At the same time School Sisters from Al-
gersdorf came to Maribor, who dedicated themselves to the education of girls. 
Supported by bishop Stepišnik they split off from their Mother House in 1869 and 
founded a new congregation of School Sisters that spread very quickly. Bishop Ste-
pišnik also supported the settlement of French Trappists at Rajhenburg in 1881 and 
intervened for them with the regional government in Gradec (Graz). In 1891 the 
monastery was raised to an independent abbey. The trappists were not only known 
by their contemplative life, but also by their charitable and pastoral work. Their 
excellent economy enjoyed special reputation.

Key words: diocese of Lavant, bishop Stepišnik, male religious orders, female religious 
orders, Franciscans, Maribor School Sisters, Trappists
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1. Uvod

Jožefinske reforme so na področju redovništva pustile za seboj pravo opustošenje. 
V slovenskem delu Štajerske je ostalo le šest samostanov: trije minoritski, dva fran-

čiškanska in en avguštinski. Razpuščeni so bili kartuzijani v Žičah, pavlinci v Olimju, 
dominikanci na Ptuju in v Novem Kloštru, dominikanke v Studenicah in Marenbergu 
(danes Radlje ob Dravi), kapucini v Mariboru, v Ormožu, na Ptuju in v Cmureku (danes 
avstrijski Mureck), avguštinci na Muti in pri Sveti Trojici in minoriti v Slovenski Bistrici 
(Dolinar 1992, 159–160).

Ob nastopu škofa Stepišnika so v lavantinski škofiji delovali minoriti, frančiškani, 
kapucini in lazaristi. Minoriti so imeli le en samostan, in to na Ptuju (od leta 1239 da-
lje); v njem je bilo enajst redovnikov. Frančiškani so delovali v Nazarjah (od leta 1632 
dalje), kjer je bilo šest patrov, štirje bratje in dva novinca, v Brežicah (od leta 1660 
dalje), kjer je bilo osem patrov in pet bratov, in pri Sveti Trojici, kjer je bilo pet patrov 
in trije bratje. Vseh frančiškanov je bilo torej enaintrideset. Kapucini so imeli samostan 
v Celju (od leta 1611 dalje); v njem so bili trije patri in trije bratje. V Celju so bili tudi 
lazaristi, ki so prišli tja po Slomškovi zaslugi in leta 1852 odprli misijonsko hišo; v njej 
je bilo pet duhovnikov in trije bratje. Vseh redovnikov je bilo leta 1863 v lavantinski 
škofiji šestinpetdeset (Šematizem 1860–1864, 69–72).

Ženske redovne skupnosti so v tem času zastopale samo hčere krščanske ljubezni 
ali usmiljenke (sedem sester), ki so delovale v civilni bolnici v Mariboru že od leta 1843 
dalje (Šematizem 1860–1864, 73).

Stepišnik je na področju redovništva nadaljeval delo, ki ga je načrtoval in zastavil 
njegov predhodnik bl. Anton Martin Slomšek. Bil je odprt za različne karizme redovnih 
ustanov, tudi kontemplativne, in jih je z veseljem sprejel v svojo škofijo (Kovačič 1928, 
400–405).

2. Redovne ustanove v času škofa Stepišnika

Že leta 1864 so prišli v Maribor frančiškani in šolske sestre tretjega reda sv. Fran-
čiška, ki so se leta 1869 odcepile od materne hiše v Algersdorfu in postale samo-

stojna slovenska kongregacija. Leta 1869 so iz istega samostana v Algersdorfu prišle k 
sv. Petru pri Mariboru štiri šolske sestre učiteljice, ki so v 20. stoletju prevzele ime 
frančiškanke brezmadežnega spočetja. Ta skupnost je ostala filialka materne hiše (Ko-
vačič 1928, 400–403).

Če zasledujemo podatke v šematizmih v sedemdesetih letih 19. stoletja, opazimo, 
da je število moških redovnih skupnosti ostalo enako in tudi število članov se ni kaj 
dosti spreminjalo, medtem ko se je število ženskih redovnih skupnosti in tudi njihovih 
članic vztrajno večalo.

Usmiljenke so širile svoje področje dejavnosti. Leta 1875 so štiri sestre prevzele 
oskrbo v hiralnici na Ptuju, naslednje leto so sprejele delo v javni bolnici v Celju, leta 
1879 pa še v Brežicah. Šolske sestre so leta 1871 odprle v Mariboru novo postojanko 
s tremi sestrami, in to v Magdalenskem predmestju, pri sv. Jožefu, kjer so skrbele za 
železničarske otroke. Številni poklici so omogočili, da so leta 1878 odprle redovno hišo 
in šolo tudi v Celju. V Mariboru je bilo takrat že sedemindvajset sester. V naslednjih 
letih so se začele širiti tudi po drugih škofijah, predvsem v ljubljanski (402–403).
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V šematizmu iz leta 1884 so poleg navedenih redovnih ustanov prvič predstavljeni 
trapisti, ki so se naselili v Rajhenburgu že leta 1881. V skupnosti je bilo enajst menihov 
ali kornih redovnikov, dva oblata, osem kornih novincev, dvaindvajset bratov laikov in 
pet novincev laikov, skupaj torej oseminštirideset članov (Šematizem 1880–1884, 72).

Šematizem iz leta 1887 prinaša samo eno novost – spokorniški red magdalenk, ki 
so prišle v Studenice leta 1885. V samostanu je bilo dvanajst kornih sester in osem 
sester laik (Šematizem 1885–1889, 78).

Če pogledamo statistično stanje na področju redovništva ob Stepišnikovi smrti, do-
bimo naslednjo sliko: minoriti so ohranili edini samostan, v katerem pa se je število 
redovnikov v tem času nekoliko zmanjšalo (8). Frančiškani so imeli en samostan več, 
in to v Mariboru; število redovnikov je kljub temu ostalo enako (16 patrov in 15 bra-
tov). Pri kapucinih v Celju je bilo število redovnikov nekoliko večje (4 patri, 5 bratov). 
Tudi v misijonski hiši lazaristov se je število članov povečalo (6 duhovnikov in 6 bratov). 
Naraslo je tudi število trapistov v Rajhenburgu, kjer je bilo v tem času trinajst menihov, 
en oblat, šest kornih novincev, štiriindvajset bratov laikov in enajst bratov novincev, 
vseh skupaj petinpetdeset (Šematizem 1889, 75–79).

Pri ženskih redovnih ustanovah se je najbolj povečalo število usmiljenk in maribor-
skih šolskih sester. Usmiljenke so imele na štirih postojankah trideset sester, maribor-
ske šolske sestre pa na treh postojankah petinštirideset sester in šest novink. Šolskih 
sester (današnje frančiškanke brezmadežnega spočetja) pri sv. Petru, kjer je bila filial-
ka Algersdorfa, je bilo šest, medtem ko je bilo v samostanu magdalenk enajst kornih 
sester, sedem sester laik in ena novinka (Šematizem 1889, 79–83).

Redovnikov je bilo leta 1889 skupaj sto petnajst, redovnic pa sto sedem. V času 
Stepišnikovega škofovanja se je torej število redovnikov podvojilo, za to pa ima seve-
da zasluge prihod trapistov, kajti število drugih redovnikov je ostalo približno enako. 
Ženske redovne ustanove so v tem času zaživele in naravnost zacvetele; številčno je 
bila vsekakor najmočnejša nova kongregacija šolskih sester.

3. Podrobnejša predstavitev treh redovnih skupnosti

3.1 Frančiškanski samostan v Mariboru

Škof Anton Martin Slomšek se je odločil, da pokliče frančiškane v Maribor. To je sto-
ril, da bi dvignili predmestno župnijo Matere usmiljenja, ki je poprej prehajala iz 

rok v roke, in da bi ponudili duhovno pomoč vsemu mestu. Zato se je dne 15. maja 
1862 obrnil na frančiškanski provincialat v Kalternu na Tirolskem s prošnjo, da bi fran-
čiškani prevzeli nekdanji kapucinski samostan in upravo slovenske župnije. Provincial-
ni kapitelj je dne 8. avgusta istega leta ponudbo sprejel in določil, da bodo novo re-
dovno skupnost v Mariboru sestavljali štirje patri in dva brata laika. To odločitev je 
provincialat sporočil škofijskemu ordinariatu dne 10. avgusta 1862 in ga obenem pro-
sil, naj najprej izposluje potrebna dovoljenja pri Svetem sedežu in pri svetni oblasti. 
Ordinariat se je hitro lotil dela, a Slomšek njihovega prihoda ni dočakal, saj je umrl 
dne 24. septembra 1862. To je vso zadevo nekoliko zavrlo. Toda njegov naslednik si je 
prizadeval, da se načrt čimprej uresniči. Septembra 1863 so na letni seji provincialne-
ga komisariata v Gradcu na novo imenovali prihodnje člane redovne skupnosti v Ma-
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riboru, in to štiri patre in enega brata. Civilna oblast je izdala dovoljenje že 14. marca 
istega leta, Sveti sedež pa 5. decembra. Do konca leta 1863 je bilo pravno torej vse 
urejeno, zato so se začele konkretne priprave za naselitev in dejanski prevzem samo-
stana in župnije. To se je zgodilo na 5. povelikonočno nedeljo, 1. maja 1864 (Škofljanec 
2000, 65). Slovesnosti so se udeležili številni Mariborčani vseh stanov in slojev. Stolni 
kanonik Jožef Kostanjevec je redovnike uvedel v službo. Pred zbranimi verniki je pre-
bral pismo škofa Jakoba Maksimilijana Stepišnika, s katerim frančiškanom javno izro-
ča samostan in župnijo.

»Mi, Jakob Maksimilijan, po milosti božji knezoškof lavantinski itd. … s tem pismom 
razglašamo in potrjujemo, da je pri župnijski cerkvi sv. Marije v Mariboru z dovolje-
njem Cesarsko-kraljevega ministrstva z dne 14. marca 1863, št. 4473, in z mojim pri-
stankom in odobrenjem bil ustanovljen Hospic Reda Manjših bratov štajersko-tirolske 
province z namenom in pod tem pogojem, da frančiškani upravljajo župnijo in drugim 
vernikom nudijo duhovno pomoč ter da skrbijo, da bosta cerkev in samostan vedno v 
dobrem stanju. (Sledi naštevanje sredstev za vzdrževanje in reskript Svetega sedeža z 
dne 20. oktobra 1863.) Mi torej z isto apostolsko oblastjo kot kanonično ustanovljen 
in povzdignjen Hospic z župnijo razglašamo in z javno listino izročamo imenovanim 
redovnikom, da v smislu zgornjega reskripta imenovano cerkev s priključenim samo-
stanom, vrtom, dohodki in povrh še župnijo kot vzvišeni kolektivni naslov (sublato 
titulo collativo) sprejmejo in obdržijo ter tam vršijo dušnopastirsko službo in spolnju-
jejo vse, kar cerkveni predpisi nalagajo za redovno življenje in dušnopastirsko delo.

Zgornje lastnoročno podpišemo in s svojim pečatom potrdimo:
 + Jakob Maksimilijan, lavant. škof, l.r.
 Matija Modrinjak, konzist. svetnik, l.r.
Dano v Mariboru, v naši škofijski rezidenci, dne 30. aprila 1864« (Vostner 1964, 13–16)
Apostolat mariborskih frančiškanov je v prvi vrsti obsegal redno dušnopastirsko 

delo v obsežni domači župniji. Poleg tega so pridigali, spovedovali, poučevali mladino 
po šolah, vodili versko prosvetno in karitativno delo pri tretjem redu, v Marijini druž-
bi, pri Vincencijevi konferenci in v katoliških izobraževalnih društvih. S tridnevnicami, 
z ljudskimi misijoni in z drugimi pastoralnimi dejavnostmi so veliko pomagali tudi po 
drugih župnijah. S tem so izpolnili upanje, ki ga je gojil Slomšek, ko jih je poklical v 
Maribor, in odgovorili na želje njegovega naslednika škofa Stepišnika (Vostner 1964, 
69).

Frančiškani so se svojega rednega dušnopastirskega dela v veliki predmestni župni-
ji lotili z vso gorečnostjo in mladostno navdušenostjo. Načrtovali so tudi gradnjo no-
vega samostana in cerkve. Že v času, ko so bili tam še kapucini, se je namreč pokazalo, 
da je za vedno večje število vernikov Marijina cerkev premajhna. Ker se je v teh letih 
število župljanov še povečalo, so začeli razmišljati o gradnji večje cerkve. Toda ti na-
črti so se uresničili šele v času Stepišnikovega naslednika (Vostner 1964, 17–18; Kova-
čič 1928, 403).

Frančiškani v Nazarjah so bili deležni obiska škofa Stepišnika ob vizitacijah in ob 
birmah. Leta 1885 je škof Stepišnik posvetil glavni oltar njihove cerkve, ki ga je izdelal 
Janez Vurnik. V zvezi s frančiškani v Nazarjah bi omenila še neko zanimivost, ki je za-
pisana v samostanski kroniki. Ljudsko šolo, ki so jo imeli frančiškani od leta 1786 do 
druge svetovne vojne, je že kmalu po njeni ustanovitvi obiskovala učenka, ki je bila 
zaradi marljivosti vpisana v zlato knjigo. Ko je škof Stepišnik nekoč birmoval v Nazar-

Bogoslovni_vestnik_1_2010.indd   110 16.6.2010   9:22:51



111

jah, so mu pokazali tudi to zlato knjigo. Kronist je zapisal, da mu je kanila solza na ime 
te učenke; bila je namreč njegova mati (Aofm Nazarje, Kronika 1885).

3.2 Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška

Škof Slomšek je želel imeti v svoji škofiji redovno skupnost za vzgojo mladine v duhu 
vere in tradicije slovenskega naroda. Leta 1860 je v Mariboru ustanovil katoliško 

dobrodelno Društvo gospa, ki naj bi se zavzelo za ubožno mladino, zlasti za deklice. Že 
takoj prvo leto je bilo sprejetih šestinosemdeset deklic, ki so jih gospe poučevale v 
ročnem delu. Ob obisku Rima leta 1862 je papež Pij IX. spraševal Slomška tudi o vzgoj-
nih ustanovah v škofiji in ga spodbudil, naj poskrbi za vzgojni zavod, v katerem bi re-
dovnice vzgajale žensko mladino. Preden je mogel Slomšek ta načrt uresničiti, ga je 
prehitela smrt. Na smrtni postelji je to svojo srčno zadevo priporočil svojemu tajniku 
Francu Kosarju, ki je bil duhovni voditelj katoliškega dobrodelnega Društva gospa. 
Članice društva so na seji dne 13. aprila 1863 sklenile, da se obrnejo na šolske sestre, 
ki so imele od leta 1843 dalje v Algersdorfu pri Gradcu, občina Eggenberg, materno 
hišo. Zato so dne 15. aprila 1863 naslovile na knezoškofa Jakoba Maksimilijana Stepi-
šnika prošnjo, naj stopi v stik s predstojništvom tega samostana in pokliče v Maribor 
šolske sestre tretjega reda sv. Frančiška, od deželne vlade v Gradcu pa naj jim izposlu-
je dovoljenje za naselitev. Prošnjo so podpisali spiritual Kosar, predsednica društva 
grofica Brandys in članice odbora. Lavantinski ordinariat je dne 11. maja 1863 nazna-
nil deželni vladi v Gradec, da dovoljuje naselitev šolskih sester v Mariboru, in obenem 
prosil tudi za njeno dovoljenje. Po sklenitvi pogodbe med vodstvom Društva gospa iz 
Maribora in vrhovnim predstojništvom šolskih sester v Algersdorfu je deželna vlada 
dne 14. aprila 1864 dovolila, da se odpre zavod šolskih sester v Mariboru. V pogodbi 
je bilo zapisano, da ostanejo šolske sestre v Mariboru odvisne od šolskih sester v Al-
gersdorfu, novi zavod v Mariboru pa bo last katoliškega dobrodelnega Društva gospa 
(NŠAM, D 3, š. 9, št. 951, 11. 5. 1863; št. 6424, 14. 4. 1864; Kovačič 1928, 400–401).

Prve tri redovnice so prišle v Maribor dne 15. oktobra 1864. Za predstojnico nove 
skupnosti je bila določena s. Margareta Puhar. Čez dva dni je prišel v zavod škof Ste-
pišnik s spiritualom Kosarjem in s še dvema duhovnikoma in v navzočnosti grofice 
Brandys, sester in gojenk slovesno blagoslovil zavod. Takrat so imeli že osemindevet-
deset gojenk, ki so se učile pletenja in šivanja, in osem sirot; deklice so drugače obi-
skovale mestno dekliško šolo. Iz Algersdorfa so po potrebi prihajale še druge sestre. 
Nekatere so ostale v Mariboru, druge so se vrnile v materno hišo (Kronika 2007, 13; 
Kodrič-Palac 1986, 28–29).

V šolskem letu 1865/1866 so sestre z dovoljenjem deželne vlade začele poučevati 
prvi razred ljudske šole, v katerem je bilo sto sedemnajst učenk. Postopoma so odpi-
rale nadaljnje razrede, tako da je šola do leta 1876 postala šestrazredna. Tudi število 
učenk je hitro naraščalo. Ob koncu vsakega semestra so imele učenke izpite, ki jim je 
predsedoval sam škof. Pravico javnosti je dobila ljudska šola z odlokom ministrstva za 
uk in bogočastje leta 1875. Leta 1888 je bilo ustanovljeno žensko učiteljišče, ki je do-
bilo pravico javnosti leta 1892. Do leta 1896 je bila šola v nemškem jeziku, od takrat 
dalje pa so organizirali vzporedne slovenske razrede (Kodrič-Palac 1986, 32–33).

Škof Stepišnik je vsa leta z budnim očesom spremljal razvoj zavoda, zanj prav očeto-
vsko skrbel in ga rad obiskoval. Predstojnica s. Margareta Puhar je prav kmalu prišla do 
spoznanja, da bi mogle za vzgojo ženske mladine storiti več, če bi se podružnica v Mari-
boru osamosvojila. Domača dekleta bi tako vstopala v domačo družbo, ki bi laže odgo-
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varjala na potrebe kraja in časa. Škof Stepišnik je to idejo takoj podprl in o tem obvestil 
sekovskega škofa, pod čigar jurisdikcijo je bila materna hiša v Algersdorfu. Škof Zwerger 
je bil zamisli naklonjen in pripravljen podpreti ugodno rešitev zadeve. Zato mu je škof 
Stepišnik dne 1. maja 1869 poslal uradno prošnjo za ločitev mariborske podružnice od 
materne hiše v Algersdorfu in za njeno osamosvojitev. Po prejemu prošnje je škof Zwer-
ger začel postopek. Sestre so se morale same odločiti, ali gredo v Maribor ali ne. Kljub 
temu da je bilo v materni hiši precej Slovenk, se jih je za Maribor odločilo samo pet (Kro-
nika 2007, 599; Rojs-Zorec 1987, 18). Neodvisnost redovne hiše v Mariboru je sekovski 
škof priznal dne 5. julija 1869. Istega dne je tudi deželna vlada v Gradcu privolila v usta-
novitev nove kongregacije šolskih sester v Mariboru. Lavantinski ordinariat je to sporo-
čil predstojništvu šolskih sester dne 12. 7. 1869 (AMp, št. 1708, 12. 7. 1869). Stepišnikov 
naslednji korak je bil, da je dne 13. septembra 1869 imenoval s. Margareto Puhar za 
vrhovno predstojnico nove kongregacije šolskih sester z materno hišo v Mariboru. Ta 
datum velja za ustanovni dan kongregacije (Kronika 2007, 600). V tej prvi fazi samostoj-
nosti so sestre še ohranile statute kongregacije v Algersdorfu, ki so temeljili na Vodilu 
tretjega reda sv. Frančiška Asiškega. Potrdil jih je tudi škof Stepišnik.

Že 18. novembra istega leta je bilo slovesno preoblečenih prvih sedem kandidatinj. 
Slovesnost je vodil sam knezoškof, ki je takrat tudi dovolil, da sme biti v hišni kapelici 
ob nedeljah in praznikih blagoslov z Najsvetejšim. Sestram pa je naročil, naj k službi 
božji ne hodijo več v mestne cerkve. Ta kapelica je kmalu postala premajhna, zato so 
uredili večjo, ki jo je škof Stepišnik blagoslovil dne 28. novembra 1871 (602).

Kongregacija je bila od začetka do leta 1922 škofijskega prava, zato je morala za vse 
pomembnejše odločitve dobiti pristanek svojega ordinarija. Imela je tudi škofijskega 
komisarja, ki je pomagal reševati zunanje in notranje težave. Od začetka pa do leta 
1894 je bil to Franc Kosar, ki je sodeloval že pri ustanovitvi kongregacije, nato pa je z 
vso vnemo podpiral njen vsestranski razvoj.

Vsakoletne vizitacije samostana je opravljal škof ali pa komisar. Po vizitaciji so sestre 
dobile poročilo o stanju skupnosti na področju redovnega duha in discipline, izpolnje-
vanja evangeljskih svetov in apostolata s priporočili in navodili za prihodnost. Redne 
letne vizitacije po posameznih skupnostih je opravljala tudi vrhovna predstojnica.

Škof Stepišnik je z zanimanjem spremljal in tudi vsestransko podpiral razvoj mlade 
družbe. V vizitacijskem poročilu z dne 14. decembra 1874 je predstojnici s. Margareti 
Puhar med drugim napisal: »Včeraj opravljena vizitacija zavoda šolskih sester tukaj v 
Mariboru, ki je pod Vašim vodstvom, me je prijetno prepričala, da vse članice tega 
Zavoda razodevajo natančno držanje svojega Redovnega pravila, hvalevredno disci-
plinsko držo, posebno pa goreče izpolnjevanje dolžnosti, da pojmujejo svoj poklic v 
duhu sv. katoliške Cerkve in se trudijo tako živeti. Posebno izjavljam svoje nadpastirsko 
priznanje za prizadevanje sester, ki se posvečajo učni stroki in pouku malih, in prav 
tako skrbi za versko-nravno vzgojo deklic, ki žive v konviktu. Ne dvomim in želim, da 
bi ta duh požrtvovalnosti za božjo voljo tudi vnaprej navdihoval sestre, kajti samo v 
tem primeru bo Gospod dal svoj blagoslov, od katerega je vse odvisno. Kakor je bilo 
doslej, naj si vse članice Zavoda prizadevajo za evangeljsko krotkost, potrpežljivost in 
medsebojno obzirnost, kajti samo tako se ohranja veseli pogum posameznih v izpol-
njevanju poklicne naloge ter zadovoljstvo; nasprotje bi grenilo življenje in tudi malim 
ne bi bilo v dober zgled.« (AMp, Glasovi 2/98, 24–26)

V nadaljevanju poročila je škof imenoval s. Margareto za predstojnico še za tri leta; 
mlada ustanova namreč še ni imela dovolj sester z večnimi zaobljubami, da bi se iz-
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peljale volitve. Ob tem je pripomnil: »Zaupam, da boste tudi nadalje opravljali svojo 
službo z vso preudarnostjo, vestnostjo in poklicno zvestobo. Vi ste predstojnica Vaših 
sosester, katere pa naj v Vas cenijo in spoštujejo svojo skupno mater.« Škof ji je po-
sebno priporočil ljubezen. »Najlepša lastnost matere je ljubezen do otrok in potrplje-
nje z njimi, tako da ji ti morejo ljubezen poplačati z odkrito vzajemno ljubeznijo. Kr-
ščanska ljubezen, pravi apostol, vse olajša in plemeniti – tudi pokorščino. Stori, da se 
ta izpolnjuje z veseljem in ne z nevoljo.« Nato ji je naročil, naj tudi v Zavodu za varstvo 
majhnih otrok v Magdalenskem predmestju, kjer so sestre delovale od leta 1871 dalje, 
a so bile neposredno odvisne od predstojnice v materni hiši, določi eno od sester za 
predstojnico. Pravi, da je »sicer za Zavod nevarno, da zaide v nered, če bi namreč vsa-
ka sestra delala po svoji lastni volji … Saj ne gre za kakšno emancipacijo tamkajšnjih 
sester od Vas kot prednice celotnega zavoda Šolskih sester.« Na koncu je spregovoril 
še o dolgovih, ki so bremenili Zavod, in dal potrebna navodila glede upravljanja ma-
terialnih dobrin (Kronika 2007, 603).

V poročilu za Rim (relacija) je leta 1876 škof Stepišnik pisal tudi o šolskih sestrah. 
Imenoval jih je sestre nabožnih šol (scholarum piarum) tretjega reda sv. Frančiška Se-
rafinskega v Mariboru. Najprej je orisal kratko zgodovino nastanka ustanove, nato pa 
nadaljeval: »Delajo z odličnim uspehom za pouk in vzgojo deklic, posebno ubogih. 
Omenjene redovnice drže tudi skrbno svoje Konstitucije. Tu si dovoljujem pripomniti, 
da je pravilo sester nabožnih šol na žalost do sedaj samo začasno; v resnici niso še 
prejele potrditve Svetega sedeža, kateremu so bile že pred enim letom predložene v 
potrditev … Klavzuro držijo točno, v kolikor je možno. Do sedaj ni bilo nobenih zlorab 
v samostanih omenjenih redovnic – če bi kaj opazil, bi to brez obotavljanja odstranil.« 
Nato je škof poročal o njihovem rednem in izrednem spovedniku in o materialnih mo-
žnostih za življenje (AMp, kopija dokumenta).

V poročilu o vizitaciji z dne 8. marca 1877 izraža Stepišnik zadovoljstvo nad splošnim 
stanjem v Zavodu. Sestre vestno izpolnjujejo redovna pravila, se držijo redovne disci-
pline in požrtvovalno opravljajo svoje poslanstvo krščanskega pouka in versko-nravne 
vzgoje ženske mladine. Spodbuja jih, naj tako nadaljujejo, da se bo dober glas, ki gre 
o njih, tudi v prihodnje potrdil. Sledijo priporočila: »Posebno priporočam vsem sestram 
duha voljne pokorščine odredbam njihove predstojnice, duha medsebojnega prena-
šanja in da skrbno goje duha resnične krščanske ljubezni do bližnjega … Naj se nikdar 
ne polasti tega zavoda duh upornosti, duh nepokorščine, duh, ki samovoljno obira 
svoje predstojnike …« Šolske sestre so imele v tistem času veliko poklicev, zato name-
nja škof besedo tudi temu: »Veseli me tudi, da se na izbor naraščaja, namreč redovnih 
kandidatinj, gleda budno in skrbno. Saj od tega je vendar odvisna srečna prihodnost 
zavoda. Nobena kandidatinja naj prej ne naredi zaobljub, dokler ni dala zadostnih do-
kazov za svoj pravi poklic za redovno življenje. Tako naj Bog podeli zavodu tudi v pri-
hodnje svojo milost v visoki meri, da bo zdaj in v prihodnje Cerkvi v korist, škofu ordi-
nariju pa v tolažbo ...« (AMp, Glasovi 2/98, 26–27)

Število sester in učenk se je iz leta v leto večalo, širilo pa se je tudi področje njiho-
ve dejavnosti. Za zasebno dekliško šolo, ki bi jo vodile šolske sestre, so se potegovali 
tudi Celjani. Škof Stepišnik in mati Margareta sta bila pripravljena, da odgovorita na 
njihovo željo, toda (nemške) državne šolske oblasti so se temu dolgo upirale. Šele leta 
1878 je deželni šolski svet izdal potrebno dovoljenje. Tako so šolske sestre dne 14. 
septembra 1878 odprle šolo v Celju. Škof Stepišnik je za celjski zavod daroval 20.000 
goldinarjev, pravi Kovačič (1928, 402) in pripominja: »… dasiravno je vedel, da gre za 
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slovensko šolo«. V kroniki šolskih sester pa je zapisano: »Knezoškof J. M. Stepišnik je 
kot Celjan podpiral celjsko podružnico tako, da ga moramo šteti med ustanovitelje.« 
(Kronika 2007, 604)

Po štirih mandatih vodstva kongregacije je leta 1881 mati Margareta, izmučena od 
skrbi in dela, prosila knezoškofijski ordinariat, naj poskrbi, da dobi zavod novo vrhov-
no prednico. »Volitve so se vršile 14. septembra 1881. Predsedoval je prevzvišeni J. 
M. Stepišnik. Izvoljena je bila pomočnica dosedanje č. matere – s. M. Nepomucena 
Ziggal.« (604–605) Nova predstojnica je v Kamnici pri Mariboru leta 1882 kupila vino-
grad in posestvo s hišo in gospodarskim poslopjem. Na to pristavo so hodile sestre na 
oddih, uporabljali pa so jo tudi za okrevališče bolehnih sester.

Spomladi 1885 so začeli zidati samostansko cerkev. Temeljni kamen je dne 26. apri-
la blagoslovil škof Stepišnik. Jeseni istega leta so ga povabili k blagoslovu novega zvo-
nika in zvonov. Gradnja cerkve je hitro napredovala, tako da jo je naslednje leto, na 
praznik Marijinega rojstva, že posvetil (Kronika 2007, 30–33, 606; Rojs-Zorec 1987, 
27).

Dne 8. septembra 1887 je bila na volitvah, ki jim je predsedoval knezoškof Stepišnik, 
izvoljena za novo vrhovno predstojnico s. Angelina Križanič, dotedanja učiteljica in 
vzgojiteljica na osnovni šoli v Celju. Vrhovna predstojnica je bila do leta 1896 in po-
zneje še v letih med 1923 in 1935 (Kronika 2007, 606; Kodrič-Palac, 1986, 34–35).

V osemdesetih letih 19. stoletja so sestre vedno bolj čutile potrebo, da bi v mater-
ni hiši odprle svoje učiteljišče, kjer bi vzgajale svoje kandidatinje in druge učiteljice. 
Dovoljenja ni bilo lahko dobiti, a so leta 1888 kljub vsemu začele poučevati prvi letnik. 
Na ponovno prošnjo predstojništva je ministrstvo leta 1892 izdalo dovoljenje za za-
sebno učiteljišče, ki je dobilo pravico javnosti leta 1896. Na Štajerskem je bilo to edino 
učiteljišče za slovenska dekleta (Kronika 2007, 607; Rojs-Zorec 1987, 30–31).

3.3 Trapisti v Rajhenburgu

Trapisti so veja cistercijanskega reda z zelo strogimi pravili. Ime so dobili po glavni 
opatiji La Trappe v Normandiji na Francoskem, ustanovljeni leta 1140. Po revolu-

cionarnih dogodkih v Franciji leta 1880 so bile trapistovske opatije ukinjene, menihi 
izgnani, skupno življenje prepovedano, imetje pa zaplenjeno. Pregnani redovniki so 
iskali zatočišče v drugih državah. Dne 6. novembra 1880 so bili na silo izgnani trapisti 
iz samostana Notre Dame des Dombes, kjer so se naselili leta 1863 in komaj lepo za-
živeli. Med izgnanimi redovniki je bil tudi Jožef Marija Kamil Giraud, z redovnim ime-
nom brat Gabriel, po rodu iz bogate lyonske družine. Svojo dediščino je dal na voljo 
za nakup novega samostana, v katerem bi lahko nadaljevali svoj način življenja in dela. 
Opat Benedikt Margerand je po dolgem iskanju izvedel, da je na prodaj stari grad Raj-
henburg. Dne 6. marca 1881 si ga je prišel ogledat in takoj videl, da bi bil zelo primeren 
za trapiste. Vrnil se je v Francijo, da se pogovori z bratom Gabrielom. Brez odlašanja 
sta pripotovala v Rajhenburg in sklenila kupčijo s tedanjim lastnikom gradu, baronom 
Kristjanom Filipom pl. Esebeckom. Vse stroške nakupa gradu in posestva je prevzel 
brat Gabriel, zato se po pravici imenuje ustanovitelj rajhenburškega samostana.

Menihi so prišli iz Francije v treh skupinah. Prvih sedem redovnikov je prišlo v Raj-
henburg dne 21. aprila 1881. Pričakala sta jih opat Benedikt in brat Gabriel. Ta skupi-
na je imela nalogo, da preuredi grajske prostore tako, da bodo ustrezali novemu na-
menu, kakor določajo samostanska pravila trapistov. Dela so hitro napredovala, tako 
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da sta že sredi maja opat Benedikt in brat Gabriel odšla v Dombes, da pripravita selitev 
preostalih menihov. Dne 3. junija sta pripeljala v Rajhenburg skupino desetih redov-
nikov, drugi pa so se jim pridružili na praznik sv. Rešnjega telesa, 16. junija. Redovna 
skupnost je novi ustanovi dala ime samostan Device Marije Rešiteljice (Kaj delajo tra-
pisti 1915, 148–157).

Škof Stepišnik je z veseljem sprejel pregnane francoske trapiste, saj si je zelo želel, 
da bi bili v škofiji navzoči tudi kontemplativni redovniki. Zato je z vso vnemo podpiral 
njihovo naselitev. S svojo vplivno besedo je posredoval, da so hitro pridobili potrebna 
dovoljenja cerkvenih in civilnih oblasti za naselitev. Sam je na dunajsko ministrstvo za 
pouk in bogočastje poslal potrebne dokumente. Brat Gabriel je k tem listinam priložil 
pismo, v katerem se je obvezal, da bo svoje posestvo v Rajhenburgu prepustil redov-
nikom, ki ga bodo lahko uživali v vsej svobodi in brez najemnine (NŠAM, F 44, š. 8, 
dovoljenje za naselitev, št. 885, 20. 4. 1881; št. 1692, 31. 5. 1881). Menihom, ki so 
prišli iz Francije in niso poznali birokratskega sistema avstro-ogrske monarhije, je v 
prvih letih glede dopisov med deželno vlado v Gradcu in samostanom, predvsem gle-
de lastništva posestva, pomagal škofijski ordinariat (NŠAM, F 44, š. 8, pojasnilo glede 
kupljenega posestva, št. 2571, 20. 10. 1882; odgovor deželne vlade, št. 2802, 17. 11. 
1882). Prior Bernard Sirvain je bil škofu Stepišniku za to pomoč izredno hvaležen 
(NŠAM, F 44, š. 8, zahvala škofu, št. 1232, 12. 3. 1883). Leta 1885 je bil izvoljen za pri-
orja Jean-Baptiste Epalle. Namestnik predstojnika M. Irenej Durieux je poslal škofu 
Stepišniku zapisnik volitev, ki jim je predsedoval opat iz Dumbisa M. Alojzij Moirant, 
s podpisi volivcev in s pečatom (NŠAM, F 44, š. 8, zapisnik volitev, št. 2335, 27. 8. 1885).

Deželna vlada je zahtevala natančen popis redovnikov, saj bi jih po avstrijskem za-
konu moralo biti le štiriindvajset. Prior Jean-Baptiste Epalle je v svojem dopisu škofij-
skemu ordinariatu predstavil konstitucije reformiranih cistercijanov, po katerih imajo 
njihove redovne skupnosti tri vrste članov: menihe, redovnike in oblate. Takrat je sku-
pnost v Rajhenburgu štela triintrideset članov. Prior je prosil škofijski ordinariat, naj 
uredi to zadevo pri deželni vladi (NŠAM, F 44, š. 8, pojasnilo, št. 2827, 13. 10. 1885; 
odgovor deželne vlade, št. 2400, 23. 9. 1886).

Trapisti so si prav hitro pridobili spoštovanje in naklonjenost ljudstva. Temeljno po-
slanstvo njihovega kontemplativnega reda so bili molitve in spokorna opravila. Poleg 
tega so bili izredno dejavni na karitativnem področju in so po svojih močeh pomagali 
v dušnem pastirstvu na sosednjih župnijah. Leta 1890 so za vzgojo novih članov odpr-
li svoje semenišče. Ob desetletnici obstoja je bil samostan dne 1. septembra 1891 
povišan v samostojno opatijo (Kaj delajo trapisti 1915, 185–188).

V bližnji in daljni okolici so trapisti zasloveli predvsem po vzornem gospodarstvu. 
Ukvarjali so se s poljedelstvom, živinorejo, vinogradništvom, sadjarstvom, čebelar-
stvom in z vrtnarstvom. Bili so tudi odlični obrtniki. Eden njihovih pomembnih proi-
zvodov je bil sir trapist. Leta 1896 so začeli pravo industrijsko proizvodnjo čokolade in 
likerjev (197–198). Pri njih je kupoval tudi sam cesar Franc Jožef, ki jim je leta 1912 
podelil priznanje za kakovost izdelkov; za zaščitni znak proizvodov sta bila določena 
lev in naziv Imperial. Trapisti so imeli tudi svojo elektrarno in že leta 1896 tudi svoj 
telefon. Omislili so si svojo lastno tiskarno, v kateri so tiskali knjige, brošure, razgle-
dnice, ovitke za čokolado in nalepke za steklenice z likerjem (Černetič Krošelj 2008).

Škof Stepišnik je rad prihajal v njihov samostan. Veliko stikov je imel z bratom Ga-
brielom, ki je iz ponižnosti vse življenje ostal oblat. Škof, ki je dobro poznal njegove 
sposobnosti in izredno krepostno življenje ter ga občudoval in zelo cenil, je menil, da 
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bi lahko prejel zakrament mašniškega posvečenja. Ko je bil nekoč na obisku v samo-
stanu, je svojo namero, da brata Gabriela posveti v duhovnika, predložil opatu, ki se 
je tega razveselil. Toda brat Gabriel se je ob novici zelo prestrašil in je v svoji ponižno-
sti prosil, naj ga pustijo, da ostane oblat (Kaj delajo trapisti 1915, 207–208). Stepišni-
ku se je leta 1886 izpolnila velika želja: v spremstvu brata Gabriela je namreč poromal 
v Lurd. Zadnje škofovo dejanje v opatiji trapistov je bilo to, da je dne 15. junija 1888 
blagoslovil njihovo novo pokopališče in zvonik (Kaj delajo trapisti 1915, 184; Kovačič 
1928, 403–404).

4. Sklep

Leta 1887 je škof Stepišnik praznoval srebrni jubilej škofovske službe, naslednje leto 
pa zlati jubilej mašniškega posvečenja. Ob tej priliki so mu čestitale tudi vse re-

dovne skupnosti. Ena od šolskih sester, s. Bonaventura, mu je posvetila enajst kitic 
dolgo pesem. V Stepišnikovem življenjepisu, ki je bil objavljen leta 1890 v Drobtinicah 
in ga je napisal župnik Janez Voh, so našteti darovi nekaterih redovnih skupnosti: »Ča-
stiti oo. (očetje) trapisti iz Rajhenburga so prinesli dragoceno škofovsko palico iz po-
zlačenega srebra …, častite nune magdalenke iz Studenic so poslale prekrasno štolo, 
častite šolske sestre mariborske so darovale prav fin roket …« To so bili le zunanji iz-
razi velike hvaležnosti, ki so jo gojili do svojega nadpastirja redovniki in redovnice.

Če na kratko povzamemo to obdobje, moremo reči, da je škof Stepišnik na podro-
čju redovništva ne samo realiziral Slomškove načrte, temveč šel še dlje; imel je posluh 
za različne oblike redovnega življenja in je z veseljem in vnemo podpiral razvoj redov-
nih ustanov. Po njegovi zaslugi in z njegovo pomočjo so se brez zapletov osamosvojile 
mariborske šolske sestre. Pregnanim trapistom je omogočil naselitev v Rajhenburgu, 
kjer so pomembno vplivali na duhovni in na gospodarski razvoj okolja. Po Stepišniko-
vi zaslugi je podoba redovništva v lavantinski škofiji ob koncu 19. stoletja izkazovala 
izredno močno živost in obetaven razcvet.
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Reference

Arhivski viri
AMp – Arhiv Mariborske province šolskih sester.
Aofm – Arhiv frančiškanskega samostana v Naz-

arjah.
NŠAM – Nadškofijski arhiv Maribor.
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