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Shalom/ZN-NGO poročila 
 

Letnik 14, številka 1                 Marec 2013 

 

Ljubezen ne more čakati: razmišljanje o ženah,  gospa Yoshiko Kurimoto 
 

Kot ravnateljica  Notre Dame Girls’ High School  (Notredamske srednje šole 

za dekleta) in pridružena članica Šolskih sester de Notre Dame na Japonskem 

verjamem, da je bistveno za mlada dekleta imeti svetovno vizijo in se zavedati 

kriz našega časa. Zato poskrbim, da imajo priložnosti za srečevanje z 

različnimi vlogami žena, ki aktivno delajo za edinost in pravičnost v svetu. 

Poudarjam zmožnost žensk, da v različnih situacijah vidijo in čutijo sočutno, 

da skrbijo za slabotne in obrobne in imajo jasno vizijo upanja, da moremo 

drug z drugim živeti odgovorno in na trajnosten način. 
 

Drugi poudarek je pogled na žensko s stališča biti mati, ki je ključnega pomena za življenje v 

socialnih, ekonomskih in političnih krizah našega časa. Učenke sem spoznala z Ruiko Muto, 

japonsko gospodinjo in zagovornico žensk, ki živi v prefekturi Fukušima in nasprotuje 

ponovnemu začetku obratovanja jedrske energije v Fukušimi. Njen govor je mnoge globoko 

prevzel, (http://hairoaction.com/?page_id=1280) ker ga je pogumno povedala s stališča matere, začela z 

opravičilom otrokom, prihodnjim odraslim in izrazila veliko žalost zaradi škode, povzročene 

zemlji.  
 

Predstavila sem jim tudi Fukumi Shimura,  88- letno japonsko umetnico za tkanine, ki je več kot 

60 let ustvarjala tkanine iz različnih rastlin. Nedavno je začela s privatno umetniško šolo, kjer 

pričakuje od učencev, da bodo naredili sami sukanec iz naravnih materialov, stkali in barvali 

tkanino ter ustvarili svoj lastni kimono. Pri tem procesu se od nje in od narave naučijo veliko 

stvari, posebno kako živeti kot ljudje na zemlji. Fukumi skuša prenesti svojim učencem, da je 

trenutni svet v ekološki in socialno-kulturni krizi in zelo potrebuje modrosti, ki jo odkrijemo v 

vzajemnem sodelovanju z naravo. 
 

To je en način, kako lahko pomagam mojim učenkam na Notre Dame šoli, da bi cenile vrednoto 

globalnega zavedanja našega časa. 

 
Agenda po 2015,  s. Eileen Reilly, voditeljica urada Šolskih sester de Notre Dame pri ZN-NGO 
 

V duhu velikega optimizma so se svetovni voditelji, zbrani na Milenijskem vrhu (Millennium 

Summit) OZN leta 2000, enodušno strinjali, da podprejo Milenijske razvojne cilje (MDGs). Ti 

ambiciozni cilji so bili zasnovani tako, da naj bi končali revščino do leta 2015.  
 

Od takrat je prišlo do velikega napredka: svetovna revščina se je zmanjšala; več otrok kot 

kdajkoli obiskuje osnovno šolo; smrtnost otrok je dramatično upadla in dostop do varne pitne 

vode se je razširil.  
 

Istočasno, samo še dve leti do roka, postaja vedno bolj jasno, da mnogi od teh ciljev ne bodo 

uresničeni, da cilji niso bili dovolj vse vključujoči, da so bila zanemarjena nekatera pomembna 

področja, kot je trajnosten način življenja.   obsegajo vsega ter zanikajo nekatera pomembna 

področja kot trajnosten način življenja.  
 

Junija lani so se voditelji na vrhu v Rio de Janeiru obvezali, da se 

bodo lotili tega zadnjega problema in pripravili cilje za trajnostni 

razvoj (SDGs). Ko se bodo svetovni voditelji srečali v OZN in 

razpravljali o specifiki (posebnostih)»Agende po 2015«, bodo izdelali 

tudi cilje za trajnostni razvoj (SDGs) in proučili, kako jih vključiti v 

http://hairoaction.com/?page_id=1280
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nedokončane vidike Milenijskih razvojnih ciljev (MDGs). Več o tem lahko preberete tu - here.  

 

Živeti vero in upanje v  Belorusiji,  s. Alicja Szadurska, Poljska-Belorusija 
 

“O Bog, slavim te za dar vere in upanja med ljudmi v moji deželi Belorusiji in za mojo 

poklicanost k Šolskim sestram de Notre Dame! Slavim te, o Bog, v imenu vseh beloruskih ljudi, 

med katerimi živim, se razvijam, in se učim o Tebi in lahko prinašam Tvojo ljubezen!«  S to 

molitvijo začenjam zgodbo Šolskih sestre de Notre Dame v Belorusiji. 
 

Človek ne more živeti brez mnogih stvari in človek ne more živeti brez ljubezni in upanja. 

Zavestno ali nezavestno ljudje hrepenimo po ljubezni in upanju. Cilj Šolskih sester de Notre 

Dame v Belorusiji je prinašati upanje in ljubezen in Bog nam kaže pota, kako to storiti. Eden 

glavnih načinov je, da se srečujemo z otroki, mladimi in odraslimi pri urah verouka. Tudi sestre 

postajajo močnejše v duhu; tu je vzajemna krepitev v krščanski veri. 

 

Sestre služijo na različne načine, glede na njihove darove. S. 

Agnieszka in s. Antonina sta obdarjeni v glasbi in liturgična slavja 

so napolnjena z čudovitim petjem tistih, ki zvesto prihajajo k 

pevskim vajam. S. Agnieszka ima zbor v Volkovysku; s. Antonina 

dela v Berestovitsi. Sestri Carolina v Volkovysku in Teresa v Lidi 

ne govorita o Bogu samo otrokom pri verouku, temveč tudi tistim, 

ki morajo živeti v domu za otroke, ker so jih starši zanemarjali ali 

zlorabljali. S. Alicja ima srečanja z dekleti, ki se želijo več naučiti o krščanskih vrednotah in o 

krščanskem življenju.  
 

Včasih gredo otroci iz Volkovyska v Lido, da se tam pridružijo s. Miriam, s. Regini in 

tamkajšnjim otrokom, da molijo za mir na svetu, posebno za države, kjer je vojna. Spomnijo se 

tudi tistih, ki se borijo za življenje, za nerojene, kot tudi za tiste, ki so naredile splave.  V molitvi 

se zahvaljujejo Bogu za dar in lepoto življenja in narave. 
 

Iz pisma apostola Jakoba vemo, da bodo blagoslovljeni tisti, ki svoje besede spremenijo v 

dejanja. Blažena mati Terezija je bila žena nenehne molitve in dejanj. Iskala in izpolnjevala je 

Božjo voljo in bila blagoslovljena. Danes so njene molitve in dejanja vidna tudi v Belorusiji. 

 
 

Prinašati Božjo vizijo o miru, s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka Shaloma 
 

Shalom klubi zajemajo ustvarjalnost mladih ljudi in njihovih učiteljev kot sredstvo za krepitev 

načina življenja, ki temelji na vrednotah evangelija in globalni perspectivi med člani. Lansko leto 

so bili v različnih delih sveta ustanovljeni novi klubi.   

 

V Colégio Nossa Senhora das Dores, São Paulo, Brazilija, sta bili ustanovljeni dve Shalom 

skupini z okrog 100 člani. Šola, ki so jo leta 1948 ustanovile Šolske sestre de Notre Dame, ima 

okrog 600 učencev, od otroškega vrtca do srednje šole. Poslanstvo šole je oblikovati osebe po 

človeških in krščanskih vrednotah, da bi bile usposobljene učinkovito sodelovati pri spreminjanju 

družbe za trajnosten način življenja in v solidarnosti kot načinu graditve miru in pravičnosti.  

 

 

Cilj Shalom skupine z učenci od 6. do 9. razreda v eni 

skupini in z dijaki srednje šole v drugi skupini, je med 

učenci razvijati voditelje med šolarji za pravičnost, mir in 

ohranitev stvarstva. Člani se srečujejo vsak teden ob 

študiju, refleksiji in določijo dejavnosti za celotno njihovo 

šolo (Colégio) ter širšo šolsko skupnost.  

 

http://www.un.org/esa/desa/papers/2012/wp117_2012.pdf
http://www.cnsd-sp.com.br/home.php
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Shalom Club of San Vicente Catholic School (Shalom klub katoliške šole sv. Vincencija) v vasi 

Barrigada na otoku Guam je bil ustanovljen pred nekaj meseci. San Vicente  je zasebna župnijska 

šola, namenjena učencem od otroškega vrtca do 8. razreda. Poslanstvo šole je oznanjati evangelij, 

razvijati versko skupnost in vzgajati za služenje človeštvu tako, da katoliško vero vključuje v 

učni proces.  

 

Shalom klub ima svoj začetek na dan 50.
 
obletnice II. vatikanskega koncila in razglasitvi Leta 

vere. Vodstvo, učno osebje in uprava ga sprejemajo kot «odlično sredstvo, ki daje učencem 

možnost, da razmišljajo in odkrivajo svojo vero«.  

 

Klub si prizadeva, da bi predstavljal oboje: sad in dejavnosti 

Jezusovega poslanstva ter deluje za dosego miru in pravičnosti na 

lokalni in globalni ravni. Člani kluba, učenci od 6. do 8. razreda, 

se srečujejo mesečno. Podelijo si razmišljanja o problemih in 

stvarnostih v svetu, ki potrebuje miru in ki se dotikajo njihovega 

življenja. Izberejo dejavnosti, ki jih bodo izvajali skupaj in bodo 

spodbujale Božjo vizijo miru - shalom. 

 

Glasovi, dvignjeni za človekove pravice,  s. Eileen Reilly, ravnateljica urada SSND pri 

 ZN-NGO 

„To, od kod prihajamo, ne odloča o tem, kdo lahko postanemo. Kako izgledamo, ne postavlja 

meja temu, koliko zmoremo doseči. Vsi mi naj bi imeli pravico, da izrazimo sebe, vsi naj bi imeli 

pravico, da smo slišani in pravico, biti to, kar lahko smo: da posežemo po nebu in se dotaknemo 

zvezd. Vseeno je, kdo smo, moški ali ženska, revni ali bogati: Moj glas, moja pravica. Moj glas 

šteje“(Desmond Tutu, ključna oseba v boju proti apartheidu v južni Afriki, dobitnik Nobelove nagrade, prvi črni 

škof Južne Afrike). 
 

Te besede škofa Desmonda Tutu so bile navdih za temo «Moj glas šteje« za dan človekovih 

pravic  decembra 2012. Po naših provincah so se dvigali naši glasovi na mnogo različnih načinov. 
 

V Sloveniji  so sestre spregovorile o človekovih pravicah pri urah verouka in se zbrale v molitvi 

za tiste, ki so jim kratene človekove pravice, posebno pravice nerojenih otrok, njihovih mater in 

zdravnikov, ki so zanje odgovorni.  

 

V provinci Central Pacific (CP) so 10. decembra v Notre 

Dame of Elm Grove izvajali pisanje pisem (Write-A-Thon). 

Udeleženci so se zbrali, da bi napisali in podpisali pisma v 

pomoč posameznikom in skupinam, ki so v zaporu (ali 

tvegajo zapor) zaradi svojega zagovarjanja človekovih pravic 

in človekovega dostojanstva. Poslali so sporočila podpore za 

Malalo Yousufzai, mlado dekle, najstnico iz Pakistana, na 

katero so streljali pakistanski banditi, ker je javno nastopila za 

pravice deklet do izobrazbe. Poleg tega so prižgali preko 100 

sveč upanja za prepoznanje posameznikov in skupin, ki branijo človeško dostojanstvo in 

človekove pravice. Praznovanje dneva človekovih pravic so zaključili z refleksijo o miru, 

posebno molitvijo, poezijo in glasbo.   

                                        

V  Mankato Campus, provinca CP, so najprej predstavili človekove 

pravice, kako so zanikane ali prezrte, nato pa pisali pisma štirim 

podjetjem; izzvali so jih, ker niso odgovorili na nepravične pogoje 

delavcev v svojih izkoriščevalskih podjetjih. Pozvali so jih, naj 

pošteno povrnejo škodo družinam tistih, ki so bili ubiti ali ranjeni, ter 

da vpeljejo in uveljavijo pravila o preglednosti in odgovornosti. 

http://www.svcsguam.com/shalom-club-information-sheet/
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V Gambiji so učenci Notre Dame šole v tišini molili za ljudi, ki so jim bile kratene pravice in za 

tiste, ki se lahko aktivno zavzemajo za človekove pravice.  

 

 

Napovedi 

 

 

Praznovanje žena in deklet v mesecu marcu izraža karizmo in 

poslanstvo Šolskih sester de Notre Dame. Imamo veliki možnosti, da 

proslavljamo žene in dekleta, se zavzemamo za njihove pravice in 

edinstvene potrebe. Predloge in vire boste našle na www.gerhardinger.org.  

 

Delegacijo Šolskih sester de Notre Dame na 57. zasedanju Komisije o položaju žensk pri OZN 

(57th Session of the Commission on the Status of Women), ki bo v prvem tednu marca, sestavlja 

15 delegatk iz Notre Dame of Maryland University in 5 drugih, ki bodo raziskovale temo o  

odpravi in preventivi vseh vrst nasilja nad ženskami in dekleti. Poleg tega bo Komisija začela z 

pregledom, kako bo enakost spolov vključena v agendo po 2015 pri OZN.   

 

 

9
. 
mednarodno srečanje Shaloma bo v Baltimore, Maryland ZDA, od 16. do 26. aprila, 2013.  

Pet predstavnic vej, predstavnica za Shalom  pri generalnem svetu, 
ravnateljica urada SSND pri ZN-NGO in mednarodna koordinatorka 

Shaloma se bodo zbrali k dialogu, vrednotenju in načrtovanju okrog 

teme  Živeti Shalom v prihodnosti, ker ljubezen ne more čakati. 

Udeleženci bodo imeli tudi možnost, da obiščejo OZN, da izvedo o 

zastopanju redovnih organizacij v mestu Washington ter se srečajo s 

sestrami v poslanstvu, ki je posvečeno spodbujanju žena in deklet. 

 

 

Svetovni dan okolja – 5. junij 

Za nas, ki smo poklicane “živeti bolj preprosto in odgovorno drug z drugim in 

z vsem stvarstvom( na trajnosten način)” (Ljubezen ne more čakati), je Svetovni 

dan okolja lahko dan, ko praznujemo naše napore. Novi viri in letošnja tema 

bodo kmalu pripravljeni na www.gerhadinger.org. 

 

 

 

Kratka izkušnja vstopa v OZN  
Sestre z delovnim znanjem angleščine so povabljene, da pridejo v New 

York za čas od dveh tednov do dveh mesecev, da v tem okolju izkusijo 

delo Nevladne organizacije Šolskih sester de Notre Dame. Prosimo, da se 

povežete z vašo provincialno predstojnico glede prošnje ali pritisnite tu 

(click here) za več informacij. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Shalom/ZN-NGO poročila so četrtletna publikacija Šolskih sester de Notre Dame  
Via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim · tel: +39.06.6652.01 fax: +39.06.6652.0234 

http://www.gerhardinger.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm
http://www.gerhadinger.org/
http://www.gerhardinger.org/english/jpicsen/unngo/UNIE.pdf

