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Uvod
Sveta vvoda! »Mnnoge države svetovnee skupnostii so dale enkratno
e
inn temeljno izjavo:
'Prizadeevanje za trrajnostne viire čiste vo de je nekajj, kar ne more
m
čakati na jutri.?« (Damien
Delgado)). Resolucija
a ZN z dne 28. julija 22011 pravi, da sta vodaa in sanitarnne ureditve pravica,
čeprav skoraj 1/5 svetovnega
s
prebivalstvva (okrog 1,2 milijardee) živi v njuunem pomaanjkanju,
ker nim
majo dostopaa do pitne vode
v
ali dobbijo le zarad
di onesnažen
nja in kemiičnih izlitij okuženo
o
vodo. P
Prav kot nam
n
mileniijski razvojjni cilji sllužijo kot okvir za gglobalno ak
kcijo in
sodelovvanje, lahkko trajnostn
ni razvojnii cilji vod
dijo svetov
vno skupnnost v leto
o 2030.
(http://ww
ww.unwater.oorg/topics/watter-in-the-postt-2015-develo
opment-agendaa/en/)

Klic k m
molitvi
Mati Terezija je videla,
v
kako Božja ljuubezen postane vidna preko vodde. »Posebeej me je
potolažila novica o vidnem Božjem vaarstvu in pomoči,
p
ko smo pridoobili parni stroj ob
majhnihh stroških za
z črpanje vode
v
na hriib. Odkar je pomanjkaanje vode nnajtežja stvaar, ki se
lahko zzgodi neki ustanovi,
u
se zahvaljujem
mo Bogu in
n sv. Jožefu
u, da se to rrešilo na tak
k način«
(Mati Teerezija Gerhaardinger sestri Theophili, 14. novemb
bra 1877, štt. 5303). Pap
apež Frančiišek nas
neprestaano kliče, naj svoje misijonsko življenje živimo z veseljem
v
inn v solidarrnosti in
pomagaamo graditi boljši svett (Evangelii G
Gaudium). Odprimo
O
naššega duha iin srce za globalno
g
stvarnost, ki pričakkuje vidno znamenje
z
B ožje ljubezn
ni.

Izkušn
nje
Prinašannje vode jee pogosto težko
t
brem
me za žene in dekleta po vsem svvetu je. To
o mnoge
odvrne,, da bi hodille redno v šolo.
š
Več koot 200 milijonov ur na dan ljudje pporabijo za zbiranje
vode. (http://www
w.unwomen.orrg/en/news/stoories/2014/3/ccollecting-and
d-carrying-watter-burdensom
me-realityfor-womeen)

Sestra v Peruju piše: »Živim
mo na podrročju, kjer v hišah ni tekoče vodde. Voda prihaja
p
v
cisterni (podobna plinski
p
cisteerni) in plaččate, da vam
m napolnijo sod. Ljudem
m res ni treb
ba nositi
vode, tooda problem
m je, če imaaš le še maloo vode in cisterna še ne
n pride. Vooda je okužeena in jo
je trebaa prekuhati.««
Naše seestre živijo v solidarno
osti z Elizabbeth Amun
nyin, 46 let, iz vasi Loomot v Wesst Pokot,
Kenija, ki prehodi vsak dan 20
0 km, da prride do vodee. Antonia Chach
C
iz Gvvatemale po
orabi pet
ur, da oopere perilo pri izviru vode,
v
do kaaterega hodii uro in pol. Povedala jje, kako je padla
p
ter
si zlomiila nogo in razbila vrč za vodo, keer je steza postala spolzzka.
Pričevaanja žena iz Gvatemale,, ki so pred kratkim do
obile pitno vodo:
v
Petrona (227): Moji otroci
o
ne blj
ljuvajo več in nimajo driske, kerr imajo sed
daj čisto
vodo. Obljuubljamo vam
m, da bomo za vodo zello skrbeli.
Ana (43): Hvala
H
Bogu
u, smo zmoggli zaključitti projekt z vodo
v
in nihčče ni bil ranjen. Ta
življenjska tekočina je pomembnaa pri vsakod
dnevnih deja
avnostih žennske.

Juana (36)): V moji družini
d
smo prvi dan, ko
k smo imeeli vodo, okkrasili pipo in imeli
ognjemet. Tako
T
smo srrečni, da naam sedaj ni treba vode nositi.
n
Nekaterre vasi vsakko leto prazn
nujejo oblettnico, ko so dobili vodo
o.

Premisslek
Ljubezeen ne more čakati nas poziva, daa živimo naa trajnosten
n način in iimamo vse skupno.
Katoliškki socialni nauk
n
poudaarja to misell, ko govorii o ‘skupnih
h dobrinah’…
… dejavnik
kih, ki so
za življeenje tako poomembni ko
ot voda.
»Kopičenje virov, posebno vode,
v
lahko med vplettenimi povzzroči resne konflikte. Mirovni
sporazuumi o uporaabi virov lah
hko obvaruj ejo naravo in
i istočasno
o blaginjo pprizadete sku
upnosti«
(Caritass in Veritatee, 27).
»Dajte jjim vi jesti!!« (Mr 6,37
7). Naročilo vsebuje tak
ko sodelovaanje, da bi oodpravili strrukturne
vzroke revščine inn podprli ceelostni razvooj ubogih, kakor
k
tudi najbolj
n
prepprosta in vssakdanja
dejanja solidarnostti spričo pov
vsem stvarnne revščine, ki jo srečujjemo« (Veseelje evangelijaa, 188).
Frančišek je tudi rekeel: »Karizm
ma ni stekleenica destiliirane vode. Treba jo je
j živeti
Papež F
spodbuddno in jo v določeni ku
ulturi ponovvno posredo
ovati” (29. noovembra 20133).

Dejanjje
Vedno, ko napolniiš posodo za
z vodo, se z vso dušo
o zavedaj so
olidarnosti s tistimi, kii morajo
prehodiiti več milj, da dobijo za
z svojo ‘živvljenjsko tekočino’.


Kaj stori vaaša država, ko se zavzeema za vod
do? Kaj vi storite? Razm
mislite o vo
odi, ki je
potrebna zaa proizvodnj
njo hrane.
 Katere skuppne in osebn
ne odločitvee lahko nareedite?
Prelogee najdete v julijski Med
dnarodni reffleksiji o sollidarnosti 2011-2013
2
(http://w
www.gerharrdinger.org//english/jpiccsen/reflecttions14/refleections20144.htm)
in na: hhttp://water.oorg/water-ccrisis/water--facts/water//; http://ww
ww.unwater..org/home/een;
http://w
www.waterfo
footprint.org
g/?page=filees/home.
Sklepna molitev

Daj nam
m danes naš
n vsakdan
nji kruh inn vodo ... Ljubeči
L
Bo
og, v našem
m prizadev
vanju za
pravičnnost, mir in ohranitev sttvarstva, naam pomagajj, da bomo delale za dooseganje sprememb
nepraviičnih struktuur pri preskrrbi čiste vodde, ker Ljub
bezen ne mo
ore čakati!
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