Svetovni dan okolja

Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju.

(Jn 10,10)

Tema za mednarodni svetovni dan okolja World Environment Day 2014: »Dvignite svoj glas, ne morske
gladine«, nas poziva k večjemu zavedanju edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo male otoške države v
razvoju (Indijski ocean). Njihovi napori ob spoprijemanju s podnebnimi spremembami so nam lahko v
spodbudo, da okrepimo zavest in delamo za trajnostni razvoj. Ti narodi so zelo malo prispevali k
podnebnim spremembam, sedaj pa so vedno bolj ranljivi ob njihovih vplivih: od uničujočih viharjev do
dviganja morske gladine.
Negativne posledice na okolje povzroča ogromno neravnotežje v našem načinu življenja, zato je
pomembno, da se zavedamo, kako naše izbire vplivajo na okolje in zato morajo biti naše odločitve bolj
osveščene in odgovorne. Živeti v duhu trajnostnega razvoja pomeni: »narediti več in bolje z manj«; tako
da zmanjšamo uporabo naravnih bogastev, uničevanje in onesnaženje, dvigamo pa kvaliteto življenja za
vse.
Mednarodni svetovni dan okolja je eden od mnogih načinov, s katerimi Združeni narodi spodbujajo celovit
odnos do okolja, opogumljajo politično budnost in aktivnost. Ko s tem dnem se spominjamo pomembnosti
našega planeta, kar poraja navdihujočo zmožnost za posamezne akcije, ki skupno postanejo moč za
pozitivne spremembe. »Varovati stvarstvo, varovati vsakega moža in vsako ženo, gledati nanje z nežnostjo
in ljubeznijo, pomeni odpreti obzorje upanja; pomeni, da žarek luči prebije težke oblake, pomeni prinesti
toploto upanja!« (Papež Frančišek, pridiga na papeževi nastopni maši, 19. marec, 2013)
Poklicani smo, da živimo preprosto, odgovorno in v duhu trajnostnega razvoja, zato bodimo dejavni in
izberimo način življenja, da bodo vsi imeli življenje. Razmislite, kako bi zaznamovali ta dan in karkoli boste
storili, podelite na shalom@ssndroma.org ali ssndunngo@gmail.com (lahko tudi s. Tereziji Hostnik:
terezija.hostnik@rkc.si)

Gradivo


Uradna spletna stran UN Environment Programme (UN Languages) in stran za svetovni dan
okolja World Environment Day



UNESCO vzgoja za trajnostni razvoj: Climate Change Education in Climate Change in Africa: A
Guidebook for Journalists.



Education for Justice - Vzgja za pravičnost in gradivo za katoliškega socialnega nauka, podatki,
molitve na temo okolje.



Projekti SSND na temo okolje: SSND Green Habit Campaign, Earth As Our Home, The
Ecojesuit (English, Español), The Catholic Coalition on Climate Change(English, Español), Christian
Ecology Link, Operation Noah, Kairos Canada, World Council of Churches (Deutsch, English,
Español)

Dejavnosti


Molite za milost spreobrnjenja in
modrosti, da bi drug z drugim in vsem
stvarstvom živeli bolj preprosto,
odgovorno in v duhu trajnostnega
razvoja.



Vzemite si čas, uživajte in premišljujte
lepoto in sijaj Božjega stvarstva in
ponovno odkrivajte obličje Stvarnika v
stvarstvu.



Kjerkoli ste, doma ali na delu, s
skupnostjo, družino ali prijatelji, povsod
se spominjajte mednarodnega svetovnega dneva okolja: World Environment Day (English,
Español,Portugués).



Pozanimajte se o zemlji in na kakšne načine lahko živite bolj trajnostno, v pravem odnosu do ljudi in
stvarstva.



Zavežite se za preprosto življenje, pozanimajte se o kampanji SSND in naredite obljubo: Green
Habit Campaign.



Posadite drevo, obdelujte vrt in dajte prednost doma pridelani hrani.



Študirajte in razpravljaj o nauku Cerkve glede ekologije.

Molitev
V solidarnosti z vsem stvarstvom
Kako čudovita so tvoja pota, o Bog,
delo tvojega stvarjenja.
Okrepi naše zavedanje, da se bomo globoko v srcu zavedali in čutili
svojo povezanost z vsem, kar je.
Privzgoji nam dar soustvarjanja, in ohranjevanja ŽIVLJENJA.
Uči nas novih in neznanih načinov življenja,
da bodo sedanje in prihodnje generacije
lahko ponižno hodile v lepoti,
ljubezni in sočutju
ter živele pravično in solidarno z vsem stvarstvom.
Ljubeči in milostni Bog, daj nam pogum,
da bomo iskale, kako spremeniti sebe in družbo;
daj nam moč, da spregledamo. Amen.
(Shalom, Green Team šolskih sester de Notre Dame,
Molitve za pravičnejši in trajnostni svet)

