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Uvod 

“Izobrazba za vse”postavlja v središče poudarjanje pravičnosti in zmanjševanje kršitev 

neenakosti.      

(Elena Duro, UNICEF) 

Za nas, Šolske sestre de Notre Dame, vzgoja in pouk predstavljata temeljni steber našega 

apostolskega redovnega življenja, ki ga vršimo v Cerkvi kot Jezusovo poslanstvo, ki nam je 

zaupano.   

Pomembnost in potrebnost izobrazbe za vse ljudi se odraža v Razvojnih ciljih tisočletja 

Združenih narodov (Milenijski cilji). Samo leto dni nas še loči, ko bomo videli, ali bo ta cilj 

uresničen ali ne, čeprav vemo, da sta izobrazba in pravičen dostop do nje nikoli končana 

naloga.   

“Izobrazba za vse” je eden od krikov, ki ga dajo močno slišati naši ljudje in ga slišimo v 

naših kulturah, krik, kateremu moramo posvetiti izjemno pozornost in nanj dati evangeljski 

odgovor, ki je konkreten in pristen.      

Klic k molitvi 

Jezus, ti nas kličeš in nas pošiljaš, naj vršimo tvoje poslanstvo preko dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja. Prosimo te, pomagaj nam, da bomo služili našim ljudem in tvoji Cerkvi; naj 

nas pri tem vodi tvoje gledanje in naj uporabljamo tvojo pedagogiko bližine in usmiljenja, da 

bi vsem oznanili tvojo resnico, ki osvobaja. Naj te prepoznamo v tistih, h katerim smo poslani 

v našem apostolskem služenju; naj naše sodelovanje prispeva k temu, da bo ta naš svet bolj 

ena družina in bolj povezan med seboj.     

 

Izkušnje 

Amancay je lepo mlado dekle, ki je dopolnilo 15 let. Njena družina se preživlja z rejo 

majhnih živali in zbiranjem kartona, ki ga potem prodajajo za reciklažo. Ta njihova dejavnost 

komajda prinaša dovolj denarja za preprost dnevni obrok hrane.       

Amancay se zelo dobro počuti v šoli, kjer je v drugem letniku šest-letne srednje šole. 

Čudovito je videti njene oči, kadar odkrije kaj novega, kadar ima možnost za branje. Ko pase 

ovce ali koze svoje družine, izkoristi vsako minuto, se uči lekcij in pripravlja domačo nalogo. 

Pogoji za njeno učenje so neprimerni in obžalovanja vredni.     

Kljub temu mi je vedno, kadar sem jo vprašala, kaj ji pomeni to, da se more učiti, odgovorila 

z nasmehom: "Zame to pomeni življenje. Nadaljevala bom z učenjem. Postala bom nekdo in 

borila se bom za to, da bi bili vsi mladi ljudje srečni. Kadar se učim, sem svobodna in morem 

sanjati. Učiti se pomeni živeti."  



pripravila s. Paola Baliño, ALC-Argentina, za Mednarodni urad Shalom-a, Rim, Italija 
oblikovanje: Gen Cassani, SSND; zemljevid-akvarel: Elena Romanova 

 

Razmislek 

Izobrazba je in bo prelomnica za razvoj in rast družbe. Glede na to, kar je predvidevala mati 

Terezija, bomo preko vzgoje in izobrazbe dosegli spremembo sveta.      

Vsak dan nam daje zagona prepričanje, da živimo naš odgovor Bogu preko apostolskega 

služenja vzgoje in pouka, izobrazbe. V tem globaliziranem svetu bo naš odgovor resnično 

dan v solidarnosti, če bo imel za cilj vključitev vseh, posebej še deklic in revnih žena ter tistih 

na obrobju naše družbe.     

Pri svojem delu vedno prinašamo evangeljsko sporočilo z njegovo svobodo in krepilno 

močjo, ki jo daje najbolj ubogim in izključenim, prepričani, da je to mogoče doseči preko 

pouka in vzgoje. 

Izobrazba za vse je univerzalna, splošna pravica in nas dela odgovorne za vse človeštvo in 

stvarstvo.   

Delati za vzgojo in pouk je naše služenje Cerkvi danes, ko uporabljamo naše vire in naše 

celotno življenje – z ljubeznijo in velikodušnostjo za poslanstvo, katerega Jezus hoče od nas, 

Šolskih sester de Notre Dame. Izobrazba za vse, kot je izražena v Poslane ste, K 31, vključuje 

tudi nas, kajti bogatimo se in prejemamo od tistih, h katerim smo bile poslane.   

Dejanje 

Kako moremo odgovoriti? 

Nekaj majhnih predlogov, ki jih lahko potem še obogati vsaka skupnost:  

 Oblikujte študijsko skupino v skupnosti in/ali z ljudmi, s katerimi delate, ob 

cerkvenem dokumentu o vzgoji, npr. Gravissimum Educationis (koncilska Izjava o krščanski 

vzgoji), The Catholic School and Emerging Education papeža Benedikta XVI. 

 Načrtujte mesečni dan molitve z namenom za vse otroke, ki še vedno nimajo dostopa 

do vzgoje in izobrazbe.  

 Pri otrocih in mladih zbujajte zavest o vrednosti, ki jo dajejo priložnosti za lastno 

vzgojo in izobraževanje. Pospešujte v njih zavest hvaležnosti, odgovornosti in resnega 

sprejemanja tega, kar študirajo in česar se naučijo.   

 Sebe in druge informirajte o Razvojnih ciljih tisočletja Združenih narodov, posebej 

tistih, ki se nanašajo na izobraževanje.  

 Poučite se in uporabljajte vire o pravici do vzgoje UNICEF-a in UNESCA. 

 

Sklepna molitev  

Troedini Bog, ti nas kličeš in vabiš v tvoje poslanstvo vzgoje, da bi vsem prinesli veselo vest. 

Prosimo te, daj nam usmiljeno in sočutno srce, ki se ne utrudi biti v službi najbolj pomoči 

potrebnih. Daj, da bomo dali vse darove, s katerimi smo bili obdarjeni in ki smo jih prejeli po 

apostolskem služenju in s tvojo milostjo, za to, da bo izobrazba resnično dobrina vseh. To te 

prosimo na priprošnjo blažene matere Terezije. Amen.       

 

http://www.unicef.org/
http://en.unesco.org/

