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Pravi ca ljudi do
o miru

“Pravicaa ljudi do miiru,” je temaa letošnjega mednarodneega dneva miru
m pri OZN
N, ki slavi tu
udi 30.
obletnicco, odkar je generalna
g
sk
kupščina prooglasila prav
vico ljudi do miru z zahttevo, da se kot
k
človeškaa družina zddružimo v sp
podbujanju m
miru in sprav
ve. (Generalnni tajnik OZN
N Ban Ki-Moo
on, 13.
junij, 2014)

Mednaroodni dan miiru je svetovno praznovaanje, ko posaamezniki, sk
kupnosti, naarodi in vlade
poudarijjo napore zaa končanje konfliktov
k
inn spodbujajo mir. Leta 1981so Združženi narodi
ustanoviili Mednaroddni dan miru
u, da bi kreppili vrednotee miru znotraaj narodov inn med narod
di. Leta
2001 je Generalna skupščina
s
OZ
ZN (A/RES
S/55/282) po
otrdila 21. seeptember koot Mednarod
dni dan
miru in gga razglasilaa kot dan, «k
ko po vsem svetu utihnee orožje in preneha
p
nasillje«.
To je priložnost za nas,
n da se usstavimo, razm
zmišljamo in
n pogledamo
o načine, kakko končati nasilne
n
konflikte in se učim
mo skupno usstvarjati univverzalno kullturo miru. Naredimo
N
m
mednarodni dan
d miru
za dan, kko bomo graadili mir in podelimo,
p
kaar bomo storili: sporočitte na: shalom
m@ssndrom
ma.org ali
ssndunnngo@gmail.ccom ali na s. Terezijo, kko bom posredovala nap
prej.

Viri:
Uradnna stran OZN
N: Mednaro
odni dan miru
ru
Vatikkanska spletnna stran: Posslanica za Svvetovni dan miru
Caritaas Internatioonalis ponujaa delavnice zza gradnjo miru.
m
Več, gglej: spletnaa stran kong
gregacije SSN
ND.

Aktivn
nosti
Molitte za mir, pooglejte in upo
orabite tudii septembrsk
ko mednarod
dno refleksijjo za mir
Pripraavite molitveno bdenje za
z mir: povaabite tudi dru
uge ljudi dobre volje, daa se pridružiijo vaši
skupnossti v molitvi za mir na sv
vetu.
Načrttujte in se prridružite dog
godkom za m
mir: sodelujtte pri Svetov
vnem tednu za mir v Pallestini in
Izraelu.
Zvoniite z zvonovvi za mir, kot to stori genneralni tajniik OZN točn
no ob 12.00 ppo lokalnem
m času z
minuto ttišine.
Beritee apostolskoo spodbudo Evangeljsko
E
o veselje, preemislite, kak
ko živeti novvo evangelizzacijo,
biti delaavec za mir in
i verodosto
ojna priča živvljenja v sprravi. ( Evangeelijsko veseljee, #239).
Posaddite drevo miru,
m
vrt miru
u ali pol mirru.
Nareddite vetrnicee za mir in izzrazite svojaa upanja za mir,
m jih napišite na vetrnnice in postaavite na
vidna m
mesta, da se bodo
b
misli o miru širile ppo kraju in svetu.
s
Poučiite se o katoliških organ
nizacijah za ggradnjo miru
u: Katoliškaa mreža za m
mir ali Pax Christi
C
Internatiional ali druuge.

Moliteev
Vodi nnas iz smrtti v življen
nje, iz lažii do resnicce.
Vodi nnas iz obuppa v upanjje, iz strahhu do zaup
panja.
Vodi nnas iz sovrraštva k lju
ubezni, iz vojne k miru.
m
Naj miir napolni naša srca,, naš svet, naše veso
olje. Amen
n.
(Univerzzalna moliteev za mir)

