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Shalom/ZN-NGO poročila 
Letnik14, številka 2                     junij 2013 

Ljubezen ne more čakati:  Nove binkošti za svetovno skupnost, s. Judith Best, CP 

V predavanju na generalnem kapitlju sta predstavnici Shaloma in 
urada Nevladne organizacije Šolskih sester de Notre Dame pri 
OZN, s. Roxanne Schares in s. Eileen Reilly, odkrivali  »nove 
binkošti« med nami. Svojemu razmišljanju sta dali naslov: 
Ljubezen ne more čakati, ki je vzet iz zapiskov duhovnih vaj 
matere Terezije iz leta 1822. Te besede je napisala 25-letna 
Karolina Gerhardinger, zaposlena laična učiteljica. V njeno veselje 
so se »nove Binkošti« zgodile v njenem srcu. Med duhovnimi 
vajami je v trenutku milosti prejela moč za vseživljenjsko 
izročitev. Ta izkušnja jo je napolnila z ognjem, tako drznim in 

privlačnim, da je priklicala v življenje novo redovno skupnost.   

Možnost »novih Binkošti« še naprej usmerja moje uresničevanje 23. generalnega kapitlja. Eden  
mnogih izzivov iz predavanja Shalom/ZN-NGO, ki se je dotaknil mojega srca, je bila potreba po 
skupnem »prepoznavanju znamenj časa«.  

Eden od »znamenj našega časa«, ki sta ga omenili, je krhkost naše zemlje, našega edinega doma. 
»Nove Binkošti« med nami bi ponazorile to prednostno nalogo. Papež Frančišek, ki prepoznava 
»znamenja našega časa«, je v svojem nagovoru ob prevzemu petrinske službe skrb za uboge in 
za zemljo naredil za središče svojega pontifikata, in poudaril duhovnost svojega zavetnika, sv. 
Frančiška Asiškega. Podobno lahko vidimo tudi ljubezen matere Terezije do zemlje v tem, da je 
dala velik pomen preprostemu življenju kot tudi, da je pri vzgoji v otroških vrtcih poudarjala, da 
se morajo že majhni otroci naučiti o gojenju rastlin, življenju v letnih časih in 
o hvaležnosti za hrano, sončno svetlobo in dež.   

“Kristusova ljubezen nas priganja, da živimo pogumno vizijo Binkošti, kajti 
ljubezen ne more čakati« (Shalom & ZN-NGO predavanje na 23. generalnem kapitlju). 
Ta vizija je videla novo zemeljsko skupnost, ki priznava vse kulture, jezike in 
elemente (ogenj, veter itd) kot en splet odnosov. Razmišljajmo ob podobi 
matere zemlje in iščimo nove načine, kako živeti in vzgajati kot Šolske sestre de Notre Dame.  

Pričevati drzno in z upanjem, s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom koordinatorka 

Udeleženci iz vsega sveta smo se od 18. do 26. aprila zbrali na 9. mednarodnem srečanju 
Shaloma v Villa Assumpta, Baltimore, Maryland ZDA. Tema: Živeti Shalom v prihodnosti, ker 

ljubezen ne more čakati, je prevzemala naše 
molitve, razmišljanja, pogovore in načrtovanja.  

Predstavniki petih področij Shaloma so bili: s. 
Stella Anyanwu (Afrika/Nigerija), s. Francine 
Perez (Azija-Oceanija/Guam), s. Terezija Hostnik 
(Evropa/Slovenija), s. Patricia Ferrick (Latinska 
Amerika/Čile), in gospod Tim Dewane (Severna  
Amerika/ZDA). Ostali udeleženci so bili še s. 
Eileen Reilly, predstavnica Šolskih sester de Notre 
Dame pri Nevladni organizaciji ZN, s. Carol Jean 

Dust, generalna svetovalka in s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom koordinatorka. Vsak dan 
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je bilo dovolj priložnosti za doživljanje bogate raznolikosti mednarodnosti Šolskih sester de 
Notre Dame in skrbi našega časa.  

Skupina je razmišljala o svetu in stvarnosti v naši kongregaciji preko izkušenj molitve, 
poslušanja poročil, ustvarjalnega izražanja, razgovorov in dialoga. Obnovili in ovrednotili smo 
zaveze in delovanje mreže Shalom in razmišljali o načinih, kako okrepiti odnose za bolj 
učinkovito mreženje in sodelovanje preko Shaloma. 

Preden smo se zbrali v  Baltimore, smo imeli udeleženci 
priložnost, da obiščemo Združene narode v New Yorku; ob 
obisku mesta Washington pa smo se naučili, kako 
pomembno je zagovorništvo redovnih kongregacij. V 
Baltimoru smo se srečali s sestrami, učenkami in 
zaposlenimi v centru Carolina in v Institutu Notre Dame, 
kjer se sestre posvečajo izobrazbi in uresničevanju 
sposobnosti žena in deklet. 

Oblikovali smo usmeritev in obveze za osredotočanje dela mreže Shalom za naslednji dve leti. 
»V mednarodni mreži Shalom s pogumom in zaupanjem pričujemo za evangelij, ko sodelujemo 
pri izgradnji pravičnih odnosov in odgovarjamo na nujne potrebe našega časa. Ob naših vodilih: 
Poslane ste, Ljubezen ne more čakati in Družbenem nauku katoliške Cerkve se obvezujemo k 
poglobitvi našega kontemplativnega in preroškega načina življenja, okrepitvi odnosov za bolj 
učinkovito mreženje in sodelovanje na vseh ravneh ter k spodbujanju vzgoje in aktivnosti, ki 
gredo do dejanskih vzrokov nepravičnosti«. Za vsako zavezo smo prepoznali mnoge načine 
uresničevanja in dejavnosti. 

Srečanje se je zaključilo z molitvijo in obredom izmenjave sveč, kar simbolizira zavezo in 
medsebojno podporo udeležencev, ki smo odposlani, da živimo s pogumom in upanjem. 

Živeti trajnostno, postulantke Monica, Ruth in Uzoamaka, Afrika-Kenija 

Shalom nas kliče k dejavnosti v svetu, v katerem živimo in delujemo. To je sestavni del našega 
vsakdanjega življenja, ki nas kliče biti  kruh, razlomljen za zatirane, 
obubožane, za tiste, ki nimajo glasu; naj ohranjamo mater zemljo; 
naj bomo zagovorniki socialne pravičnosti in miru v razdeljenem 
svetu. 

V naših prizadevanjih živeti Shalom se obvezujemo k ohranjanju 
stvarstva. En način je izvajanje ekološkega kmetovanja. Kuhinjske 
odpadke in papir odlagamo v kompostno jamo, da se kompostirajo. 
Potem kompost uporabimo v vrtu za gnojenje in pridelavo zdrave 
hrane za skupnost. Zavedamo se, da so gorljive plastične vrečke in 
posode, konzerve, aluminijeva folija in razbite steklenice nevarne za 
okolje, zato jih zbiramo in oddamo podjetjem za reciklažo, kjer iz 
njih naredijo druge uporabne izdelke. V solidarnosti z milijoni ljudi, 

ki jim primanjkuje čiste vode, je naša prednostna naloga varčevanje z vodo. Uporabljamo 
deževnico za pranje perila, vodo od izpiranja pa za pomivanje tal in zalivanje cvetličnih gred.  

Ne moremo dovolj poudariti pomembnosti drevja: drevesa zadržujejo veter in preprečujejo 
odnašanje zemlje. Kot skupnost se skušamo izogibati priložnostim, zaradi katerih sekajo 
drevesa. Del naše dejavnosti proti sekanju dreves je, da razpolovimo serviete, uporabljamo 
serviete iz blaga, tiskamo zmerno in informacije, ki pridejo po internetu, beremo kot kopijo za 
branje na računalniku.  

»Živeti na trajnosten način« je geslo, ki ga uporabljamo kot izziv druga drugi in opogumljanje, 
naj porabimo »manj«, v zavesti, da bi tudi prihodnje generacije rade še kaj občudovale. Cilj naše 
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skupnosti, ki smo si ga postavile za to leto, je zaveza, da bomo dejavnosti Shaloma vzele bolj 
resno. Postulantka Juliana pravi: »Shalom mi je pomagal bolj ceniti čudovita dela Božjega 
stvarstva. Zato se zavežem tej stvari: da bom ljubila, cenila in skrbela za stvarstvo za prihodnje 
generacije.« Stvarstvo je poseben Božji dar; naša odgovornost je, da ljubimo in smo oskrbniki 
matere Zemlje.   

 

Zapuščina Pacem in Terris, s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom koordinatorka 

Ko po vsem svetu obeležujemo 50. obletnico Pacem in Terris, ljudje odkrivajo ustreznost te 
enciklike za današnji čas in poklicanosti h graditvi miru.   

Sestre Cathy Arata (AM), Charmaine Krohe (AM) in Roxanne 
Schares so se udeležile konference Catholic Peacebuilding Network 
(Katoliška mreža za graditev miru): Graditev miru 2013: Pacem in 
Terris ob 50-letnici, ki je potekala od 9. do 10. aprila na Katoliški 
univerzi Amerike, v Washingtonu, DC. Govorniki so odkrivali, kako 
Pacem in Terris (PT), ki je izšla 11. aprila 1963, ostaja neprecenljiva 
zapuščina in nas poziva, naj bo graditev miru prednostna naloga v 

Cerkvi in svetu danes. 

Na vrhuncu hladne vojne, z resnimi grožnjami z jedrskim orožjem in samo dva meseca pred 
svojo smrtjo, je papež Janez XXIII. namenil svojo poslanico celotnemu svetu – vsem ljudem 
dobre volje. V njej je osvetlil probleme, ki v ljudeh povzročajo skrajno tesnobo, izrazil globoko 
hrepenenje vseh po miru (PT, 166) in poudaril potrebo, da bi bili bolj vključeni v naloge za delo 
za mir – izgradnjo novih odnosov v družbi, “ki bo temeljila na resnici, ki bo zgrajena na 
pravičnosti, se hranila iz ljubezni in k njej spodbujala ter bo učinkovita pod pokroviteljstvom 
svobode” (PT, 167). 

“Kristusovi učenci morajo biti bleščeča točka luči v svetu, jedro ljubezni, kvas za celotno 
maso… [in] bo tako v razmerju z [njihovo] stopnjo duhovne združenosti z Bogom” (PT, 163). 
Blaženi papež Janez XXIII. je pokazal, da je mir mogoč, da je uresničljiv in da je mir 
poklicanost vseh; vsakršno odlašanje graditve miru bi bilo orožje za nepravičnost.  

Med konferenco so v luči Pacem in Terris razpravljali o mnogih temah, ki zadevajo današnji 
svet. Teme so vključevale človekove pravice, skupno dobro in razvoj, jedrski program in vladne 
strategije, migrante, begunce in prekupčevanje; konflikte zaradi naravnih virov, globalno 
segrevanje in podnebne spremembe. 

Šolske sestre de Notre Dame, udeleženke konference, so skupaj razmišljale o klicu k delu za mir 
in kaj to pomeni zaradi obstoječih globokih razdeljenosti v svetu danes in naše usmeritve 
Ljubezen ne more čakati. S karizmo graditi edinost: kakšna je naša vloga pri graditvi miru in 
kako pripravljene smo sprejeti to poklicanost?  

57. komisija o položaju žensk,  Eileen Reilly, predstavnica nevladnega urada ZN-NGO  

 

Delegacija 17 članic Šolskih sester de Notre Dame, v 
kateri je bilo 11 študentk iz Notre Dame of Maryland 
University (NDMU), se je udeležila letošnjega srečanja 
Komisije o položaju žensk pri Združenih narodih. Tema 
letošnjega srečanja je bila: “Odprava in preprečitev 
vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti.”  

Eden najbolj ganljivih dogodkov je bil "Tribunal deklet 
o nasilju: pričevati o dejavnosti deklet“, na katerem je 
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več najstnic predstavilo sodne primere, v katerih opisujejo nasilje, ki so ga doživele in kako so 
se s tem spoprijele. Komisija strokovnjakov "pravnikov" je potem komentirala primere. Med 
pravniki sta bila tudi filmski producent Abigail Disney in jordanski princ Zeid Ra’ad Zeid Al-
Hussein.  

Ena od delegatk, študentka NDMU, ki izhaja iz Senegala, je izkoristila to priložnost in obiskala 
senegalsko predstavništvo pri OZN. Senegalskemu ambasadorju pri OZN je izrazila nekatere 
svoje skrbi zaradi nasilja nad ženami in dekleti.  

Na Mednarodni dan žena so se mnoge od nas udeležile 
zbora na dvorišču (v snegu in poledici), kjer so skupini 
predstavili tudi pismo pakistanske najstnice Malale 
Yousafzai, ki je bila ustreljena, ker je zagovarjala enako 
pravico do izobrazbe za dekleta. 

Rezultat tega dvotedenskega srečanja je precej dolg 
dokument, ki poziva k zelo specifičnim ukrepom za 
končanje nasilja nad ženskami in dekleti: okrepiti pravne 
okvire in odgovornost, nagovoriti ključne vzroke in dejavnike tveganja ter okrepiti službe, 
programe in odgovore. Za celoten dokument, v katerem je seznam zavez, ki so bile narejene za 
preventivo in končanje nasilja nad ženskami in dekleti, pojdi na:  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2013/L.5   

Delovna skupina o dekletih pri OZN bo razvila vrsto pokazateljev, s katerimi bo ovrednotila 
napredek ob obvezah, sprejetih na srečanju odbora. Sodelovanje v tem projektu bodo iskale iz 
kar največ dežel. Na spletni strani skupine www.girlsrights.org, boste našli več informacij, kot 
tudi povezavo do udeležbe naše delegacije Šolskih sester de Notre Dame. 

Na 58. zasedanju komisije, načrtovanem za 2014, bodo pripravili naslednje korake za žene in 
dekleta, ko bodo ovrednoteni milenijski razvojni cilji in bodo narejeni koraki za načrtovanje 
prihodnosti.  
 

Obvestila 

Svetovni	dan	okolja	–	5.	junij	

za nas, ki smo poklicane, da »živimo bolj preprosto, odgovorno in na 
trajnosten način drug z drugim in z vsem stvarstvom (Ljubezen ne more 
čakati), pomeni svetovni dan okolja trenutek, ko praznujemo in 
obnavljamo naše napore za to zavezo. Informacije za letošnjo temo: 
'Razmisli – jej – varčuj' in predlagani viri in dejavnosti so na spletni strani 
www.gerhardinger.org. 

 
	

Mednarodni	dan	miru	–	21.	september	

Obeleženje tega dne je način, kako okrepiti ideale miru znotraj in med vsemi 
narodi in ljudstvi. Je eden od mednarodnih dni OZN, ki ga praznujejo Šolske 
sestre de Notre Dame z milijoni ljudi po vsem svetu, da bi spodbujali mir in 
nenasilje. Viri in predlogi so na razpolago na: www.gerhardinger.org.  
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