
… 1 … 
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Letnik 15, številka 2 junij 2014 

Ljubezen ne more čakati: V odnosu z zemljo, s. Miriam Bruder, AM-Anglija 

Najraje bi obrnila besede v naslovu in v navdušenju rekla: »Ne 

moremo čakati, da bi ljubili« zemljo. Če bomo čakali, tvegamo, da nas 

bodo ohromili ogromni izzivi, ko se z »drznostjo in upanjem« 

lotevamo naše ekološke krize in nam jemlje pogum navidezno skromen 

rezultat naših naporov. Ko se gledeamo stvarnost okrog nas, moramo 

razviti čustven odnos do stvarstva in ne le funkcionalnega, s katerim bi 

reševali probleme.  

V to prepričanje me je pred leti pritegnilo srečanje s Charles Little, 

avtorjem knjige »Umiranje dreves« (1995). Njegove raziskave in razkritja so ga tako potrla, da 

ni mogel končati knjige, dokler ni ob sodelovanju z drugimi okoljevarstveniki pridobil nekaj 

upanja in obetov. Ob zaključku je zapisal: »Mislim, da je edino zdravilo proti brezupu, da 

ostanemo trdni v zaupanju, kot ga je izrazil William Wordsworth v Tintern Abbey, da ‘narava 

nikoli ne izda srca, ki jo ljubi.’ Moramo jo začeti ljubiti, saj nas nikoli doslej ni prosila, da jo 

ljubimo.« Kako pomirljivo je, ko slišimo odmev tega prepričanja v nastopnem govoru papeža 

Frančiška, ki je rekel, da gledati na stvarstvo in človeška bitja »z nežnostjo in ljubeznijo pomeni 

odpreti obzorje upanja …«  

V intervjuju leta 2006, ko so ga vprašali, kaj lahko storimo glede umiranja dreves, je Little 

preprosto priznal, da nima odgovorov. Njegov nasvet je »da iz tega dogodka potegnemo največ, 

kar zmoremo« in zagotavlja, da je »treba povedati resnico, potem se bodo stvari zgodile«. Ko 

razjasnjuje našo čustveno povezanost s stvarstvom, nas papež Frančišek vabi, da o dogodku ne 

le pripovedujemo, ampak ga tudi občutimo. Rekel je: »Po naši telesnosti nas je Bog tako tesno 

povezal s svetom, ki nas obdaja, da je opustošenje tal nekaj takega kakor bolezen za vsakega 

posameznika. Izumrtje kake vrste moramo obžalovati tako, kakor, da bi bilo pohabljenje.” 

(Veselje evangelija, 215) 

Če ima vse, kar smo in kar delamo, kot nam naroča Ljubezen ne more čakati, »svoj temelj v 

ljubezni Troedinega Boga«, bo zagotovo rasla naša ljubezen do Božjega stvarstva. Ko se »z 

drznostjo in upanjem«, soočamo s krizo našega časa, lahko zaupamo, da bomo izbrali ponižne in 

ljubeče odgovore na pobude Svetega Duha, ki jih pozorno razločujemo.  

Zdraviti rano družbe, s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka Shaloma 

»Trgovina z ljudmi je odprta rana na telesu sodobne družbe, bič nad Kristusovim telesom. Je 

zločin proti človeštvu.« (Papež Frančišek, 10. april 2014) 

Ocenjujejo, da je danes v svetu okrog 29,8 milijonov ljudi prisiljeno živeti v suženjstvu (Globalni 

indeks suženjstva, 2013), zato je zahteva po odgovoru odločna in nezadržna. Po vsem svetu raste 

pobuda za končanje novodobnega suženjstva. Šolske sestre de Notre Dame, ki so dejavno 

predane delu za izkoreninjenje vzrokov nepravičnosti, so odgovorile na ta problem na številne 

načine in boj proti trgovini z ljudmi naredile za eno svojih prednostnih 

nalog. V Avstriji je Konferenca redovnih ustanov podprla projekt 

organizacije SOLWODI (Solidarnost z ženskami v stiski), in poskrbela za 

varno hišo za žene na Dunaju. Predsednica Konference s. Beatrix 

Mayrhofer (ÖR-IT) redno predstavlja to zvezo redovnic v javnih 

občilih in intervjujih (interviews). 

http://www.solwodi.at/
http://www.vienna.at/solwodi-schutzhaus-in-wien-fuer-prostituierte-und-opfer-von-frauenhandel/3737155
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Šolske sestre de Notre Dame v Sloveniji tesno sodelujejo s 

slovensko Karitas. Oktobra 2013 je s. Magda Burger (SI) 

moderirala, s. Terezija Hostnik (SI) pa sodelovala na 

mednarodni konferenci Karitas Slovenija z naslovom: »Karitas 

proti trgovini z ljudmi: brez meja, brez okovov«, (Caritas Against 

Human Trafficking: No Boundaries No Chains). Udeleženci in 

predavatelji iz Albanije, Avstrije, Bosne, Hrvaške, Italije, Slovaške in Slovenije so priznali 

rastoč problem v Evropi in potrebo po sodelovanju med 

državami, da bi preprečili trgovino, zaščitili ranljive in žrtve 

in spodbujali zakone proti trgovini z ljudmi. Na začetku leta je 

s. Terezija govorila o trgovini z ljudmi na delavnicah, ki jih je 

slovenska Karitas organizirala za slepe. Za udeležence so bila 

dragocena spoznanja, kako pomagati, zaščititi in varno 

ukrepati.  

Kanadski odbor SSND za ustavitev trgovine z ljudmi Stop Human 

Trafficking Committee v Ontario nudi predstavitve mladim in odraslim 

v šolah in župnijah, socialnim delavcem, zdravstvenemu osebju ter 

skupinam za pravičnost in preprečevanje kriminala. 26. aprila je 

odbor podprl letno konferenco v samostanu Notre Dame, 

Waterdown. Med konferenco, »Glas preživelih: pot v upanje«, so tri 

žene povedale svojo zgodbo, kako so bile zapeljane v svet 

komercialnega spolnega izkoriščanja in o svojih rešitvah.   

Šolske sestre de Notre Dame in redovnice po vsej Ameriki so si prizadevale za večje poznavanje 

tega problema v času prvenstva v ameriškem nogometu v februarju. Mnoge sestre so delovale v 

okolici hotelov in motelov, da bi za tamkajšnje osebje zagotovile informacije in izobrazbo, kako 

prepoznati aktivnosti trgovine z ljudmi. Dijakinje na Academy of Holy Angels (Akademija sv. 

angelov) v Demareste, New Jerseyju so se  izobraževale za sodelovanje pri projektu New 

Jerseyja Stay Gold (študentsko gibanje za odpravo novodobnega 

suženjstva), zbirale so prispevke za varno hišo v New Yorku in 

prostovoljno sodelovale pri aktivnosti za dvig zavedanja na 

področju New Jerseyja. Ustvarile so video “Human Trafficking 

Awareness at the Super Bowl (Zavedanje o trgovini z ljudmi na 

nogometnem prvenstvu), s čimer so zaslužile povabilo na sedež 

OZN med zasedanjem Komisije o položaju žensk v marcu.  

Med srečanjem predstavnic Shalom Latinske Amerike v februarju 2014, so se predstavnice 

odločile, da se bodo osredotočile na trgovino z ljudmi in sodelovale s predstavnicami redovnih 

konferenc, škofij in drugih skupin, ki delujejo v boju proti trgovini z ljudmi. Ta zveza ima 

poseben pomen za celino, saj Brazilija gosti svetovno prvenstvo v nogometu v juniju–juliju 

2014 in olimpijske igre v Riu 2016. Ena od pobud Združenja redovnic v Braziliji proti trgovini z 

ljudmi je Rede um Gritopela Vida (Spletna stran: klic po življenju), s katero so sprožile kampanjo 

proti trgovini z ljudmi med svetovnim prvenstvom. 

Šolske sestre de Notre Dame iz Brazilije so se vključile v postno kampanjo 2014  2014 Lenten 

Campaign »Bratstvo in trgovina z ljudmi«. V škofiji Goiás, Brazilija, 

so sestre v okviru pastoralne dejavnosti obravnavale gradivo za 

kampanjo s katoliškimi učitelji, da bi ga vključile v šolski program; 

v molitvi in razmišljanju, študijskih skupinah in delavnicah pa z 

mladimi, odraslimi in skupnostmi na podeželju. Na Colégio Santa Inês 

(Kolegij svete Neže) v Porto Alegre, so temo o trgovini z ljudmi 

predstavili učiteljem na pedagoškem dnevu v februarju. Sedaj z 

dijakinjami razvijajo nadaljnje projekte. V São Paulo, so vsi razredi v ColégioNossaSenhora das 

Dores (Kolegij Žalostne Matere Božje) obravnavali to temo. V Jardim Eliza Maria, so sestre 

http://www.karitas.si/karitas-proti-trgovini-z-ljudmi-brez-meja-brez-okov-vabilo-na-konferenco/
http://www.karitas.si/karitas-proti-trgovini-z-ljudmi-brez-meja-brez-okov-vabilo-na-konferenco/
http://www.welcometohamilton.ca/redbook/w2h/record/FLM0372
http://www.welcometohamilton.ca/redbook/w2h/record/FLM0372
http://www.holyangels.org/s/152/splash.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=I23C47kLBQg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=I23C47kLBQg&feature=youtu.be
http://gritopelavida.blogspot.com.br/
http://www.portalkairos.net/campanhadafraternidade/default2014.asp
http://www.portalkairos.net/campanhadafraternidade/default2014.asp
http://www.santainesrs.com.br/
http://www.cnsdbh.com.br/
http://www.cnsdbh.com.br/
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skupinam žena dale navodila glede trgovine z ljudmi, v Creche Maria Dulce pa so učitelji in 

osebje prejeli kriterije o vidikih trgovine z ljudmi.  

Medtem je v Keniji, Siera Leone in Gani v začetku tega leta s. 

Roxanne Schares seznanila sestre, postulantke, novinke, učitelje, 

dijakinje, kolege in osebje s stvarnostjo v svetu in zavezami 

Shaloma. To je bila priložnost za boljše razumevanje razsežnosti in 

oblik novodobnega suženjstva; zapletenosti procesov, dejavnikov 

zaviranja in spodbujanja, temeljnih vzrokov, pa tudi odgovornosti, 

da združimo moči za končanje trgovine z ljudmi.   

Na mednarodni ravni so Šolske sestre de Notre Dame vključene v 

delovne skupine proti trgovini z ljudmi v Rimu in na OZN v New Yorku. Podpirajo deklaracijo 

Mednarodne zveze generalnih predstojnikov (UISG) iz leta 2001 “da delamo v solidarnosti drug 

z drugim, s posebno pozornostjo do trgovine z ženskami.” Pripravili so gradivo za izobraževanje 

educational material, teološke refleksije theological reflections za dvig zavesti med člani, sodelavci, in 

ljudmi v poslanstvu. Z molitvijo prayer krepijo svojo zavezo o viziji sveta, kjer ne bo suženjstva.  

Številne pobude, organizacije in omrežja nudijo priložnosti za sodelovanje na mednarodni ravni. 

Redovne kongregacije po vsem svetu so oblikovale svoje mreže. TalithaKum, mednarodna mreža 

skupnosti posvečenega življenja proti trgovini z ljudmi namerava razširiti in izboljšati vire, ki jih 

ima glede preventive, zaščite in podpore, dviganja zavesti ter preprečevanja trgovanja z 

osebami. Marca tega leta je bila slovesna otvoritev Global Freedom Network (globalno omrežje za 

mir) z zgodovinskim sporazumom med Vatikanom, anglikansko skupnostjo in vodilno 

muslimansko ustanovo o skupnem delu za končanje trgovine z ljudmi do leta 2020. »Samo z 

delovanjem po vsem svetu, z ideali zvestobe in človeškimi vrednotami, ki so jih vsi deležni 

lahko združimo duhovno moč, skupna prizadevanja in osvobajajočo vizijo, da izkoreninimo 

novodobno suženjstvo in trgovino z ljudmi iz našega sveta za vse čase« (Skupna izjava, 17. marec, 

2014). 

Praznujmo žene in dekleta, s. Eileen Reilly, direktor urada SSND pri UN 

Mednarodni dan žena, 8. marec, in praznik Marijinega oznanjenja, 25. marec, sta Šolskim 

sestram de Notre Dame dala veliko priložnosti za spomin na žene in 

dekleta.  

V Kisumu v Keniji so postulantke praznovale mednarodni dan žena na 

bližnji srednji šoli. Ogledali in pogovarjali so se ob filmu »The Convict«, 

»Obsojenka« in usmerili pozornost dijakinj na temo dneva »Spodbujanje 

žensk«. Ko so se dnevne dejavnosti zaključevale, je bilo možno le 

potrditi, da je karizma vzgoje danes tako pereča kot je bila v času blažene 

Matere Terezije.  

Na praznik Marijinega oznanjenja se je vsaka postulantka posebej 

potrudila, da bi se približala ženi ali dekletu na svojem področju delovanja. To se je dogajalo na 

različne načine: s pogovori, razpravljanji po skupinah deklet, s poslušanjem žena in sodelavk, ko 

so pripovedovale svoje izkušnje ali z opogumljanjem mladih šolark, da ne bi izgubile svojih 

sanj.  

Šolske sestre in člani Shalom kluba na St. Francis Girls 

Secondary School (srednja šola sv. Frančiška) v Kiptere, Keniji so 

potovale v Nyalieng’ato in se tam srečale s sestrami in skupinami, 

s katerimi sestre delajo. Učenke iz Kiptere so podarile darilca 

sirotam iz projekta Notre Dame Children Outreach in jim vlivale 

pogum. Otrokom iz srednje šole Sv. Josephine Bakhita so 

predstavile Kiptere Shalom klub in prizadevanje za ohranitev 

okolja z reciklažo in sajenjem dreves. Praznovanje dneva žena so 

http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/jpictraffickingeng.htm
http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/reflections14/reflections2014.htm
http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/prayer%20resources/prayer-human%20trafficking.pdf
http://www.talithakum.info/
http://www.gfn2020.org/
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zaključili s pesmijo, poezijo in plesom, s tematiko o izobraževanju deklet, enakosti za vse in 

dostojanstvu žensk. 

V Mako, Szegedu, in Debrecenu (Madžarska) so dekletom in ženam v šoli podarjali rože. V 

Budimpešti so dijakinje oblikovale veliko srce, da bi pokazale potrebo žene, da ljubi in je 

ljubljena. V Sloveniji je s. Terezija Hostnik organizirala dejavnosti za mlade ter jim približala 

lik žene kot matere, žene in duhovne matere. V nekaterih skupnostih so sestre pomagale 

pripraviti proslave za starše in z otroki izdelovale darila za mame. Na Poljskem so sestre 

uporabile besedilo Mednarodne refleksije o solidarnosti in prinesle pred Boga zlorabljene, 

prodane žene ter tiste, ki so jim oropali človeško dostojanstvo. Slavile pa so tudi Boga za »naše 

velike in čudovite žene kot naše matere in sestre!« 

V provinci Central Pacific  so imele ob praznovanju 

mednarodnega dneva žena tri središčne svečanosti. V Elm Grove, 

Wisconsin, je Tracy Loken Weber, predsednica in izvršna 

direktorica Milwaukee Achiever, službe za opismenjevanje, 

spregovorila o slabih statistikah in izzivih odzivanja na krizo 

nepismenosti v družbi. V St. Louis, je Lynne M. Jackson, 

predsednica in ustanoviteljica fundacije  Dred Scott Heritage, prapravnukinja  Harriet in Dreda 

Scotta, govorila skupini v centru Marija. V župniji sv. Elizabete Ogrske v Dallasu so gostje 

poslušali predstavitev Jennifer Staubach Gates, članico mestnega sveta v Dallasu. Ta srečanja so 

bila za žene voditeljice in sodelavce priložnost za razmislek o povezovanju duhovne in poklicne 

razsežnosti življenja.  

V Paragvaju je bil del praznovanja pohod. V Peruju so pripravili 

razstavo in praznovanje o življenju mujer (žena), tudi matere 

Terezije. 

Na sedežu OZN v New Yorku se je s. Eileen Reilly pridružila 

osmim študentkam iz Mount Mary University, Milwaukee, 

vključno s s. Paulino Raymond (CP), Angelo Ezugwu (AF) in Joan Mukhwana (AF) na letnem 

srečanju Komisije o položaju žensk (CSW). Ko so razmišljale o tednu, je s. Paulina dejala: 

»Sedaj razumem, da jaz kot ženska in državljanka, ne smem jemati položaja ženske kot 

podarjenega. Sprejeti moram odgovornost, da to preučujem in se sprašujem na način, ki oblikuje 

zavedanje zakaj delamo to, kar delamo.« Mnogo več o CSW je na razpolago na: 

http://www.ssnd.org/un-csw-2014/march22 

Napovedi 

Svetovni dan okolja, 5. junij 

Za nas, ki smo poklicane »živeti bolj preprosto in odgovorno druga 

z drugo in z vsem stvarstvom« (Ljubezen ne more čakati), je svetovni 

dan okolja trenutek, da obnovimo naše napore. Letošnja tema: 

»Dvignite svoj glas, ne morske gladine« nas vabi k razmišljanju o 

mučnem stanju malih otoških držav v razvoju (Indijski ocean); navdihujejo nas njihovi napori ob 

spoprijemanju s podnebnimi spremembami in delu za trajnostni razvoj. Spoznajmo, da je planet 

zemlja naš skupni otok–dom. Informacije in viri na www.gerhardinger.org. 

Mednarodni dan miru, 21. september 
Ko bomo obeležile ta dan, bomo krepile ideale miru znotraj posameznih narodov 

ter med narodi in ljudmi. To je eden od mednarodnih dni ZN, ki ga Šolske sestre 

de Notre Dame praznujemo skupaj z milijoni po vsem svetu in si prizadevamo 

za spodbujevanje miru  in nenasilja. Viri in predlogi bodo na razpolago na 

www.gerhardinger.org.  
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.615881648466390.1073741870.179424628778763&type=3
http://www.milwaukeeachiever.org/
http://www.thedredscottfoundation.org/dshf/
http://www.ssnd.org/un-csw-2014/march22
http://www.gerhardinger.org/
http://www.gerhardinger.org/

