dna refleksijaa
Meednarod
o soolidarn
nosti
Šolskee sestre de Notre Dam
me
Solidaarnost z vse
em stvarstv
vom

junij 2014

Uvod
Stvarstvvo je za nass Božji dar. Vse je dobrro in všeč Bogu,
B
ki je stvarstvo zauupal ljudem
m, da ga
varujejoo. Vsekakorr so se ljudje obrnili prooti Božjemu
u načrtu in zlorabili
z
Boožji dar. To nam
danes m
mati Zemlja sporoča naa različne naačine npr. s cunamiji, hurikani,
h
pottresi, poplav
vami,
tornadi,, sušami, divvjimi požarri, neurji s toočo, plazovi, snežnimi viharji, lako
koto, vulkan
nskimi
izbruhi in še več. Velik
V
izziv nam
n je vpraašanje: Ali poslušamo
p
in smo pozoorni na krikee
Zemlje?? »Zemlja nam
n govori in moramo jo poslušati, če hočem
mo preživeti..« (Benedikt XVI,
X
24.
julij 20077)

Klic k m
molitvi
Bog vseega stvarstvva, pomagaj nam, da boomo prepoznali različne načine, kaako lahko ljubeče
uporablljamo in dellimo Tvoj dar.
d Kličeš nnas, naj se sp
pominjamo, da smo sooustvarjalci s Teboj.
Daj, da bomo pozoorne na svoja dejanja, kki uničujejo, kar si Ti taako premišljljeno in ustv
varjalno
naredil..

Izkušn
nje
Halima je 14 let staara deklica, ki živi v K
Katsini v Nig
geriji. Ne more
m hoditi v šolo, ker jee bila ta
uničenaa ob hudem deževju. Ko je reka Kaatsina prestopila bregove, ni bila pprizadeta saamo ona,
poplavee so prizadeele tudi njen
n dom in sossednje vasi. Družine so
o izgubile svvoje premožženje;
domovee in živali jee odplavila voda, prideelek je bil un
ničen, ljudi pa je prizaddel še izbruh
h
bolezni, ki so prišlee z vodovjeem.
Dom Tuurkane v sevverni Keniji je zelo priizadela sušaa. Zelo redko pada dež,, to povzročči na
tisoče smrti, posebbno žena, otrrok in živalii. Zaradi un
ničevanja go
ozdov za izddelavo ogljaa, ki je
vir prežživetja, ta pookrajina posstaja puščavva.
vropi preko 90 % plinovv, ki jih izpuščamo
Okoljevvarstvenik je ugotovil, da v zadnjihh letih v Ev
v zrak kkot stranski produkt pro
oizvodnje, ppovzroča po
ovečanje ob
bčutljivosti zza okužbe dihal
d
in
kožne bbolezni. Še en
e učinek mnogimi
m
je gglobalno segrevanje zeemlje, zaraddi katerega vsi
v
trpimo. Nujno potrrebno je, da ščitimo in vvarujemo sttvarstvo, daa bo vsaj nekkaj ostalo za
prihodnnje generacij
ije.

Premisslek
Katekizzem katoliškke cerkve pravi: “Sedmaa zapoved zahteva
z
spoštovanje inttegritete stv
varstva.
Živali, rrastline in neživa
n
narav
va – vse to jje po svoji naravi
n
nameenjeno skuppnemu blagrru
pretekleega, sedanjeega in priho
odnjega človveštva. Upo
orabljanja ru
udninskih, raastlinskih in
n
živalskiih bogastev vesoljstva ne moremoo odtegniti od
o spoštovan
nja do zahteev nravnosti.
Gosposstvo nad nežživo in živo naravo, ki gga Stvarnik
k daje človek
ku, ni neom
mejeno; merilo za to
gosposttvo je skrb za
z kakovostt življenja bbližnjega, všštevši prihod
dnje rodovee; to gospostvo

