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Prišel sem, da bi imeli življenje 
in ga imeli v izobilju (Jn10,10). 

RAZMISLI – JEJ –  VARČUJ 
 
Tema za Svetovni dan okolja 2013 : RAZMISLI – JEJ -  VARČUJ nas opogumlja, da 
zmanjšamo naše ogljične odtise (ogljični odtis je skupek ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih 
plinov, ki jih v okolje spusti določen objekt, naprava, izdelek, živila, telo. H količini toplogrednih plinov najmanj 
prispevajo lokalno pridelana živila in nepredelana živila v okolju prijazni embalaži. Ustrezna izbira živil, ki 
najmanj obremenjujejo okolje, lahko veliko zmanjša količino toplogrednih plinov.) Po trditvah FAO –  
organizacije za prehrano in kmetijstvo pri OZN, se vsako leto zavrže 1,3 milijarde ton hrane. 
Istočasno pa gre eden od sedmih ljudi na svetu spat lačen in več kot 20.000 otrok, mlajših od 
pet let, vsak dan umre zaradi lakote. 
 
Ko imamo pred očmi to ogromno neravnovesje v načinih življenja in uničujoče posledice za 
okolje, nas to spodbuja, da se bolj zavemo, kako naše prehranske navade vplivajo na okolje, 
in da izberemo živila v skladu z odgovornostjo do okolja. Živeti trajnostno, živeti odgovorno 
pomeni »storiti več in bolje z manj«, s tem, da zmanjšamo uporabo virov, razgradnjo in 
onesnaževanje, istočasno pa dvignemo kvaliteto življenja za vse. To je poziv, da razmislimo, 
preden jemo in pomagamo ohraniti naše okolje! 
 
Svetovni dan okolja je eden glavnih mehanizmov, s katerim Združeni narodi spodbujajo 
globalno zavedanje za okolje in spodbujajo politično pozornost in dejavnost. Praznovanje 
Svetovnega dneva okolja nas opominja, kako pomembno je naše okolje in razširja 
navdihujočo moč posameznih dejanj, ki skupno postanejo sila za pozitivne spremembe.  
»Varovati stvarstvo, vsakega človeka, s pogledom nežnosti in ljubezni, to pomeni odpreti 
obzorja upanja, to pomeni odpreti žarek luči sredi tolikih oblakov, to pomeni nositi toplino 
upanja! (papež Frančišek ob nastopu petrinske službe, 19. marec 2013) 
 
Poklicani, da živimo bolj preprosto in odgovorno, na trajnosten način, bodimo dejavni in 
izberimo način življenja, da bodo vsi imeli življenje. Razmislite, kako praznovati ta dan  in 
nam sporočite, karkoli ste naredili – pošljite sporočilo na shalom@ssndroma.org  [ali s. 
Tereziji Hostnik, ki bom posredovala naprej]. 
 
Viri 

 Uradna stran OZN  UN Environment Program in World Environment Day 2013  
 SSND Green Habit Campaign, The Catholic Coalition on Climate Change, Christian 

Ecology Link, Operation Noah, Kairos Canada, World Council of Churches  
 Food Think Tank : informacije, ideje in rešitve za okolju odgovorne načine  odpravljanja 

lakote, debelosti in revščine. 



 
Aktivnosti   

 Molimo za milost spreobrnjenja in modrosti, da bi živeli bolj preprosto in odgovorno drug 
z drugim in z vsem stvarstvom. 

 Vzemimo si čas, uživajmo in razmišljajmo ob lepoti Božjega stvarstva in odkrivajmo 
obraz Stvarnika v stvarstvu. 

 Kjerkoli smo, doma, na delu, v skupnosti, družini, s prijatelji, praznujmo Svetovni dan 
okolja. 

 Kupujmo doma pridelana živila in izberimo izdelke, ki imajo manj vpliva na okolje. 
 Več aktivnosti na spletni strani www.gerhardinger.org 

 
 
Molitev 
 

V solidarnosti z vsem stvarstvom 
 

Kako čudovita so tvoja pota, o Bog, 
dela tvojega stvarjenja. 

Okrepi naše zavedanje, da bomo globoko v srcu vedeli in čutili 
svojo povezanost z vsem, kar je. 

 
Privzgoji v nas dar soustvarjanja in ohranjevanja ŽIVLJENJA. 

Uči nas novih in neznanih načinov življenja, 
da bodo sedanje in bodoče generacije  

lahko ponižno hodile v lepoti, 
ljubezni in sočutju 

in živele pravično in solidarno z vsem stvarstvom.  
 

Ljubeči in milostni Bog, daj nam pogum, 
 da bomo iskali to spremembo sebe in družbe  

in moč, da spregledamo. Amen 
 

(Shalom, Green Team Šolskih  sestre de Notre Dame, 
Molitve za pravičnejši in trajnostni svet) 

 
 
 

 
 
5. junij, Svetovni dan okolja 
 

Prvi svetovni dan varstva okolja je razglasila Generalna skupščina OZN 15. decembra 1972 
ob ustanovitvi programa UNEP v spomin na Stockholmsko konferenco o okolju, ki je bila mejnik v 
politični zgodovini varstva okolja. Na ta dan Združeni narodi opozarjajo na problematiko okolja in 
spodbujajo politično dejavnost z različnimi dogodki v več kot 100 državah. Od leta 1987 UNEP 
podeljuje na ta dan priznanja (Global 500 Roll of Honour for Environmental Achievement) 
posameznikom in organizacijam, ki so bili uspešni na področju varstva okolja. Vodilnim 
posameznikom, ki so prispevali h krepitvi zavesti o okoljskih problemih, podeljuje UNEP nagrado 
Sasakawa (Sasakawa Environment Prize). 


