Mednarodni dan miru Združenih narodov:
21. september 2013: “Vzgoja za mir”

“Vzgoja za mir” je tema Mednarodnega dneva miru Združenih
narodov (UN International Day of Peace), ki nas vabi, naj
pregledamo vlogo vzgoje za pospeševanje miru in globalnega
državljanstva. “Ni dovolj otroke naučiti brati, pisati in računati.
Izobraževanje mora gojiti medsebojno spoštovanje drugih in
sveta, v katerem živimo ter pomagati ljudem graditi bolj
pravično, vse vključujočo in miroljubno družbo” (generalni
sekretar ZN Ban Ki-Moon).

Mednarodni dan miru postane globalni praznik, kadar posamezniki, skupnosti, narodi in vlade
osvetlijo prizadevanja za končanje konfliktov in za pospeševanje miru. Leta 1981 so Združeni
narodi razglasili Mednarodni dan miru, posvečen idealom in krepitvi miru, tako znotraj, kot
med vsemi narodi in ljudstvi. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2001
(A/RES/55/282) določila 21. september kot Mednarodni dan miru in ga razglasila za “dan
globalnega premija in nenasilja”.
Ta dan je za nas priložnost, da se ustavimo, razmišljamo in pretehtamo načine za končanje
nasilnih konfliktov ter se skupaj naučimo, kako uresničiti univerzalno kulturo miru. Naredimo
Mednarodni dan miru za dan graditve miru in podelimo, kaj delamo: shalom@ssndroma.org ali
ssndunngo@gmail.com.

Viri
 Uradna spletna stran ZN za Mednarodni dan miru (International Day of Peace), UN










CyberSchool Bus, UNICEF’s Life Skills/Violence Prevention and Peace Building,
in UNESCO website – te spletne strani ponujajo vire, poročila in dejavnosti za
angažiranost posameznikov in skupnosti (jeziku ZN).
Vatikanske spletne strani za Poslanice za Svetovni dan miru (Messages for World
Day of Peace), papeški svet za Pravičnost in mir (Pontifical Council for Justice and
Peace), in Mir na zemlji (Peace on Earth) s posebnimi prispevki, molitvami in
omembami miru (več jezikov).
Mednarodna Karitas (Caritas Internationalis) ponuja Peacebuilding Web Toolkit in
druge vire za graditelje miru.
Spletna stran Mednarodnega dneva miru (International Day of Peace) skupaj s
Culture of Peace Initiative in International Day of Peace Education Resource Packet
ponuja predloge za obhajanje dneva miru ter pripomočke in vaje za graditev miru.
Haški poziv za mir (The Hague Appeal for Peace) je mednarodna koalicija
posameznikov in organizacij, posvečenih širjenju sadov miru preko zagovarjanja
miru in vzgoje za mir.
Svetovna družba za molitev za mir (The World Peace Prayer Society) ponuja
bogastvo materiala v nemščini (Deutsch) in angleščini (English), vključno s
preprosto molitvijo 'Naj mir prevlada na zemlji' v 101 jeziku, projekt za mirovna
obeležja (Peace Poles) in Mednarodni program za mlade 'Peace Pals’.

 Peace Day TV in Peace One Day v angleščini in španščini (English, Español)

zagotavljata različne vire, vključno s filmi, glasbo, trgovskim blagom in poučnimi
materiali.
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Molite za mir. V vire molitev je vključena spodnja molitev, septembrska
Mednarodna refleksija o solidarnosti (September International Solidarity
Reflection), molitev naše kongregacije za mir (različni jeziki) in pripravljena
molitev za Mednarodni dan miru (International Day of Peace).
Obhajajte vigilijo pred 21. septembrom in povabite ljudi drugih verskih tradicij, naj
se vam pridružijo v molitvi za mednarodni mir. Prijavite na spletno stran
International Day of Peace Vigil svojo obvezo za sodelovanje (različni jeziki).
Pozanimajte se za dogodke, načrtovane v vaši deželi. Pridružite se drugim, ki
načrtujejo pohode, molitvena in druga srečanja za mir, ali načrtujte dogodek in ga
objavite na spletu.
Zvonite z zvonom miru – kot zvoni generalni tajnik ZN z Zvonom miru v New
Yorku in držite minuto molka ob 12:00 po krajevnem času.
Poklonite se spominu 50. obletnice znamenite enciklike blaženega papeža Janeza
XXIII. Mir na zemlji (Pacem in Terris – v mnogih jezikih); premišljujte o
pomembnosti dokumenta danes; udeležite se predavanj in študijskih skupin, da bi
obnovili svojo zavzetost za mir.
Zasadite drevo miru, naredite vrt miru ali postavite mirovno znamenje. Če to
znamenje že imate, uporabite to priložnost in obnovite svojo predanost delu za mir.
Oglejte si mirovna znamenja Šolskih sester de Notre Dame (peace poles).
Naredite si 'mirovno vetrnico' (Create pinwheels for peace), da bi pokazali svoje
upanje za mir; postavite jih zunaj šol, muzejev in drugih javnih krajev, in tako
razširjajte misli in čutenje glede miru po deželi in po svetu.
Poučite se o katoliških organizacijah, graditeljicah miru (Catholic Peacebuilding);
pridružite se mreži ali gibanju miru, kot sta Catholic Peacebuilding Network ali Pax
Christi International, ali kateremu njegovih članov, da boste del stalnega krajevnega
in globalnega prizadevanja za graditev miru.

Molitev
Vodi nas iz smrti v življenje, iz neresnice k resnici.
Vodi nas iz obupa k zaupanju, iz strahu k upanju.
Vodi nas iz sovraštva k ljubezni, iz vojne k miru.
Naj mir napolni naše srce, naš svet, naše vesolje. Amen.
(Univerzalna molitev za mir)
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