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Uvod 

20. november je svetovni dan otroka. Leta 1954 so Združeni narodi priporočili, naj vsaka 

država vpelje Svetovni dan otroka- Universal Children’s Day, posvečen druženju in 

razumevanju med otroci po vsem svetu. Dan je namenjen tudi blaginji otrok vsega sveta in 

označuje dan, ko je Generalna skupščina leta 1959 sprejela Deklaracijo o pravicah otrok- 

Declaration of the Rights of the Child in leta 1989 Konvencijo o pravicah otrok- Convention 

on the Rights of the Child . 

 

Klic k molitvi 

Jezus, kličeš nas, naj svoje srce odpremo za vse otroke sveta. Ti si nam povedal, da tem 

malim pripada Božje kraljestvo. Naj bodo naše oči odprte za lepoto, pa tudi trpljenje tolikih 

otrok od blizu in daleč. Naj naša ušesa slišijo krik tistih, ki so med tvojimi otroki brez glasu, 

tako v našem sosedstvu kot v vaseh po vsem svetu. Podari nam, kar potrebujemo, da bomo 

iskreni in pravični glede blaginje otrok vsega sveta. 

 

Izkušnja 
 

Polovica držav na planetu nima funkcionalnega sistema vzgoje in izobraževanja, ki bi 

pomagal dvigniti njihov življenjski standard. Večina teh dežel so države v razvoju v Afriki in 

Aziji. Zaradi pomanjkanja kakovostne izobrazbe še naprej cele generacije otrok obsojene na 

revščino, zlorabo in smrt. Konflikti, vojne in embargi ohranjajo njihovo stisko in omejujejo 

priložnost , da bi vsak otrok prejel kakovostno izobrazbo, posebno dekleta. Leta 2000 so iz 

Kampanje za izobrazbo deklet pri Fundaciji za otroke OZN - (UNICEF) poročali, da v 

nekaterih državah, vključno z Indijo in Nigerijo, preko 70% žensk ni bilo vpisanih v šole.  

Danes smo dosegli velik napredek, saj je več deklet v šoli kot kdajkoli prej. Tudi zaradi 

globalne zaveze Milenijskim razvojnim ciljem in projektu Izobrazba za vse, je število otrok v 

osnovnošolskih letih, ki ne obiskujejo šole, padlo od 115 milijonov leta 2000 na 61 milijonov 

leta 2010. Še vedno pa je veliko stvari, ki jih je potrebno narediti. (Education for Every Child: A 

Post-2015 Priority, Dr. Jordan Naidoo, višji svetovalec za vzgojo/izobrazbo, UNICEF) 

       

Ne glede na napredek pri pospeševanju pravic in blaginje otrok, mnogi še vedno bežijo iz 

svojih dežel. Novembra 2013 je potovala delegacija Službe za priseljence in begunce pri 

ameriški škofovski konferenci v južno Mehiko in srednjo Ameriko, da bi tam raziskala in 

ugotovila beg otrok in mladih brez spremstva iz tega področja.  

 

Premislek 
 

Matejev evangelij 19,13-15 nas spominja na pomembnost otrok: »Jezus je rekel: ‘Pustite 

otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo. In položil je nanje 

roke in šel od tam.«  

Kako čudovito! Kako spoštljiva je Kristusova ljubezen. Nedolžnost otrok se ga je dotaknila in  

on se je dotaknil njih, z ljubeznijo. Koliko se lahko naučimo od preprostega srečanja in 

izmenjave ljubezni. Nedolžnost in čistost njihovega življenja so vredna, da jih ščitimo od 

trenutka, ko so bili spočeti in vsekakor tudi do konca življenja. 

http://www.un.org/en/events/childrenday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1386%20(XIV)
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.huffingtonpost.com/dr-jordan-naidoo/education-for-every-child_b_2901491.html
http://www.huffingtonpost.com/dr-jordan-naidoo/education-for-every-child_b_2901491.html


 

»Pripravljenost, da se odpovemo sebi zaradi tistih, ki so najbolj ranljivi, je mera, s katero 

bomo merjeni, kot je nekdo rekel: »Tujec sem bil in ste me sprejeli.« (Mt 25,35) Jezus nam je 

tudi rekel: «In kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme.« (Mt 18,5) 

Jezus je gotovo ljubil male otroke. Poklicani smo, da delamo enako.« (škof Mark J. Seitz, El Paso, 

Teksas, julij 2014) 

 

V tem trenutku mojega življenja je največje veselje in dar Elijah Antonio, moj vnuk. Kliče 

me Ama in bo kmalu v šolskih letih. Eli, kot ga najbolje poznamo je postal eden najbolj 

jasnih napotkov za krščansko življenje, ki bi si ga oseba v mojih letih kdajkoli mogla želeti. 

Neprestano me sooča s skrajno preprostostjo, zaupanjem, odprtostjo in lepoto globoko 

duhovnega otroštva, ki ga Jezus opisuje v evangelijih. Eli mi pokaže veselje igre. Ko se 

navdušuje v ob najpreprostejših darilih in ko vriska v velikem veselju, samo zato, ker je živ, 

me spominja na to, da je vse dar. In ko vedno zaupa, da bomo skrbeli za njegove potrebe, 

razkrije moje pomanjkanje zaupanja in me potegne na kolena. Eli mi pokaže krepost biti kot 

otrok.  

 

Dejanja 
 

»Vzgoja za nas pomeni usposobiti ljudi (otroke), da razvijejo do polnosti svoje sposobnosti 

kot osebe, ustvarjene po božji podobi in jim pomagati, da usmerijo svoje darove za izgradnjo 

sveta …«(Poslane ste, K 22)   

 

 Naša dolžnost je, da otroke oskrbimo z vsemi osnovnimi življenjskimi potrebami, da 

jim damo ljubezen in varnost. Spodbujajmo jih, da bodo to, kar so. Nudimo nasvet in 

pomoč učencem, ki prelamljajo šolska pravila ali so v stiski. BODIMO GLAS. 
  

 Naša dolžnost je, da iztrebimo otroško delo na vseh področjih. Vzgajajmo sebe z 

branjem, razmišljanjem in delovanjem. Pišimo tistim, ki delajo zakone, podpisujmo 

peticije in pokličimo na lokalno radijsko postajo. BODIMO GLAS. 
 

 Naša dolžnost je, ustvarimo ugodne okoliščine in kvalitetno izobrazbo za dekleta - 

otroke v družbi. Raziskujmo in ugotovimo, katere možnosti so trenutno na voljo in jih 

podprimo. Vsak otrok ima pravico do izobrazbe. BODIMO GLAS. 
 

 Naša dolžnost je, da nobenega otroka ne bomo obravnavali nepošteno. Otroci imajo 

pravico do ljubeče družine, ki ščiti njihove pravice… pravico, da živijo v varnem 

okolju, ki jih varuje pred zapostavljanjem in škodljivimi mamili. Podpirajmo 

organizacije in poiščimo upanje in domove za zlorabljene in zapuščene otroke. 

BODIMO GLAS. 

 

Sklepna molitev  
 

Dobri in milostni Bog, pomagaj nam, da bomo blagoslov v življenju tvojih malih otrok v 

svetu. Prosimo te,  

~ da je vsak otrok zdrav in varen, da ga vzgajajo  in spoštujejo; 

~ da je vsak otrok vključen in nekomu pripada;  

~ da se bo vsak otrok  lahko veselil, bil uspešen in bil vreden zaupanja; 

~ da bo imel vsak otrok dostop do kakovostne izobrazbe; 

~ da bo vsak otrok prispeval za dobro družbe. 

To te prosimo v imenu Jezusa Kristusa, tvojega Sina in našega Odrešenika. Amen. 
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