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Uvod
Brez 'trajnostnega načina življenja' ne more nihče in nobena stvar dalje živeti; v
neuravnoteženem stanju ne more nič imeti stabilnosti. Kadar se otroci igrajo na gugalnici,
morajo biti v ravnotežju, še hočejo uživati v igri. Kadar je en del zemlje izven ravnotežja, morda
zaradi potresnih gibanj, more neki drugi del doživeti cunami. Fizični svet za življenje zahteva
ravnotežje, še toliko bolj pa ga zahteva družba. Tudi človekov duh je lačen ravnotežja in
trajnostnega načina življenja.
Klic k molitvi
Prvi korak za bolj trajnosten način življenja je, da najdemo osebno uravnoteženost v lastnem
življenju. Pri tem nam more pomagati Sveti Duh. Moliti moramo, da bi našli svoj odgovor na
katerokoli neravnovesje v nas samih ali v družbi. Vse stvarstvo kliče po našem duhovnem
razločevanju v času molitve. Iz nje morajo potem izvirati naša dejanja. Naše okolje težko
pričakuje jasnih odločitev in dobrih, konkretnih korakov podpore.

Izkušnje
Morda se čutimo premajhni, da bi naredili pomembne korake glede trajnostnega načina življenja.
Tu je nekaj zgledov, ki naj dajo moč našemu srcu, da bomo iskali nova dejanja in nove načine
življenja.
Na Madžarskem se je porodila zamisel, da niso samo politiki tisti, ki se morajo spopadati z
vprašanji klimatske, družbene in ekonomske krize, ampak tudi najbolje usposobljeni
znanstveniki. Tako je madžarska Akademija znanosti leta 2003 začela Svetovni znanstveni
forum (WSF), ki je postal mednarodna konferenca o globalni znanstveni politiki in je vsaki dve
leti. Šesta konferenca, ki je bila novembra 2013 v Rio de Janeiro, je izdala sklepno deklaracijo, s
katero se več kot sto dežel obvezuje za pospeševanje uporabe znanosti v globalnem trajnostnem
razvoju. Deklaracijo bo naprej uporabil UNESCO in sicer kot ključno osnovo za pripravljalno
načrtovanje trajnostnih razvojnih ciljev po letu 2015 (http://www.sciforum.hu/news/news/2013declaration.html; http://mta.hu/articles/wsf-133105/?system=cachefrissit).
Mnoge šolske zgradbe na Madžarskem so stare in ne preveč energijsko varčne. V mestih
Debrecen in Makó so šole Šolskih sester de Notre Dame pridobile evropska sredstva za
namestitev sončnih kolektorjev, zamenjavo oken, izboljšanje ogrevanja in izolacije ter za
zbiranje deževnice za uporabo v straniščih. Za učence in preko njih za njihove družine so
pripravili izobraževanje o okolju in kaj se lahko ohrani. Šole so organizirale dejavnosti o okolju,
ki so trajale ves teden; ti dogodki so bili predstavljeni v sredstvih obveščanja in objavljeni v
mestnih biltenih. Mnoge šole in ustanove po vsem svetu delajo enako; mnoga majhna dejanja
naredijo čudež. Obstaja upanje, da bo nova generacija zrasla bolje predana zagotavljanju
trajnostnega načina življenja.
Poleg globalnih odgovorov in odgovorov ustanov so še koraki posameznikov v smeri
trajnostnega načina življenja. Prostovoljno delo z drugimi in za druge uresničuje spremembe v
svetu in ustvarja bolj trajnosten in uravnovešen način življenja. Nekatere katoliške šole na
Madžarskem, vključno s šolami Šolskih sester de Notre Dame, so začele organizirati programe

prostovoljstva za srednješolce. Učni načrt zahteva, da opravijo eno uro prostovoljnega dela vsak
teden v letu. Obiskujejo otroške vrtce, domove za ostarele, središča za ljudi s posebnimi
potrebami in ljudske kuhinje. Programi so dobro pripravljeni in povratne informacije so bile
dobre. Mladi ob tem spoznajo, da so se veliko naučili, starši pa vidijo na svojih otrocih pozitivne
spremembe. Tisti, ki so jih obiskali, so bili srečni, da so se srečali z mladostniki in se pogovorili
z njimi. Od septembra 2013 vladna odločitev zahteva, da mora na Madžarskem vsakdo, ki
študira, pred izpolnjenim 18 letom starosti opraviti 50 ur prostovoljnega dela.

Premislek
“V zvestobi naši karizmi edinosti v različnosti se obvezujemo sprejeti dialog kot način življenja,
ki vodi do novih spoznanj o nas samih in o drugih ter do spreobrnjenja, sprave in ozdravljenja;
živeti bolj preprosto in odgovorno drug z drugim in z vsem stvarstvom (na trajnosten način)…”
(Ljubezen ne more čakati).
“Bog se nam razodeva po Svetem pismu in mi se iz njega učimo spoznavati njegovo delovanje v
svojem življenju. Pozorni smo na Božjo besedo in delovanje, odprti za katero koli pot, na katero
nas kliče Duh. Počasi, a vztrajno nas Bog priteguje bližje k sebi in nas spreminja v svojo
podobo” (prim. Poslane ste, K 31).

Dejanje
Premislite o tem, kako bi in vaša skupnost mogli živeti bolj preprosto, odgovorno in trajnostno;
izberite korake, ki jih boste za to naredili.








Če morete, se bolj poučite, kaj se je zgodilo na konferenci na vrhu o trajnostnem razvoju
Rio+20. Najdete na povezavi:
- http://www.youtube.com/watch?v=dMHuRzGLMU8&list=PLD1E0C0AF7B71FF3F
&index=1&feature=plpp_video (Rió+20 video v angleščini)
- http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%2
0revs.pdf (poročilo v angleščini)
V tem mesecu naredite eno uro prostovoljnega dela za nekoga ali za skupino, ki je v
potrebi; primerno spodbudite tudi svoje študente ali druge, naj naredijo enako.
Bolj zavestno uporabljajte avtomobil in druge naprave, ki trošijo energijo. Kadar je
mogoče, pojdite peš ali uporabljajte javni prevoz. Izključite električne aparate in druge
naprave, kadar jih ne rabite in se tako izognite nepotrebni rabi elektrike.
Med svojimi rednimi srečanji v skupnosti se pogovarjajte o trajnostnem načinu življenju.
Skupaj molite za tiste, ki so v nevarnosti zaradi objestnosti in premajhne skrbi za druge
nas samih in drugih.

Sklepna molitev
O Bog, naš Bog, ti skrbiš za vse ustvarjeno in posebej še za revne. Ti kličeš svet, naj bo eno s
teboj. Prosimo, pomagaj nam, da bomo rešili našo čudovito zemljo; odpri razum in srce nas
vseh, da bomo našli in ustvarjali načine za bolj trajnosten način življenja.
Pomagaj nam služiti tvojemu ljudstvu in v svojem življenju na novo odkriti osebno ravnovesje in
ritem, da bi še naprej na celosten način odgovarjali in imeli delež pri tvojem poslanstvu. Vse
stvarstvo, družba in vsi ljudje smo povezani med seboj. O Bog, prosimo te, pomagaj nam, da
bomo skupaj delali za dobro vseh, kajti "ljubezen ne more čakati".
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