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Uvod
»Priznavanje dostojanstva žene je treba še naprej širiti in pospeševati. Dejansko je žena danes
dostikrat izpostavljena zapostavljanju in tudi dar materinstva ji pogosto nakoplje težave
namesto spoštovanja. Tudi ne smemo pozabiti na vedno večje nasilje nad ženami, včasih na
žalost tudi znotraj družin.« ("Relatio Synodi" – Sinodalno poročilo tretjega izrednega generalnega
zasedanja škofovske sinode: »Pastoralni izzivi družine v kontekstu evangelizacije«, 5.-19. oktober 2014)

Klic k molitvi
Ko se zavedamo kritične situacije v današnjem svetu, smo poklicane, da sodelujemo pri
spremembi družbe. Vizija Matere Terezije je tudi naša vizija, da »morejo družbo prenoviti
krščanske družine, v katerih ima mati kot prva vzgojiteljica ključno vlogo.« (Poslane ste, Začetki
naše kongregacije). Obvezujemo se »namenjati naša sredstva za apostolat in vzgojo, ki
spreminja in kliče vse k odpravljanju vzrokov nepravičnosti.« (Ljubezen ne more čakati; Usmeritev
23. generalnega kapitlja) Proslavimo pogum žena in deklet po vsem svetu in bodimo ljudje
poguma ko se zoperstavljajmo nepravičnostim našega časa.

Izkušnje
Po vsem svetu najdemo pogumne žene in dekleta, ki so pripravljene dati svoje življenje za
druge, posebno za življenje in dobrobit svojih otrok in družin.
Nataša je bila srečno poročena, mlada žena, ki je pričakovala prvega otroka, ko je izvedela za
težko diagnozo Hodginov limfom. Zdravniki so ji rekli, da je treba takoj narediti splav, da bi
lahko začeli z zdravljenjem. Vendar se ni mogla odločiti, da bi to storila. Nataša in njen mož
sta molila in prosila veliko prijateljev, da molijo za njiju. Ker sta povezana z našimi sestrami,
smo sestre v slovenski provinci molile zanju in ju opogumljale.
Odločila sta se za življenje svojega otroka in počakala s terapijo. Povedala je, da se ni več
ukvarjala z boleznijo, osredotočila se je samo na dragoceno življenje, ki je raslo pod njenim
srcem in skrbela zanj. Maks je bil rojen pet tednov pred rokom. Nataša je bila srečna zaradi
zmage, da ni popustila zahtevi zdravnikov. En mesec kasneje je začela z zdravljenjem, ki je
trajalo pol leta. Spominjam se, ko nas je obiskala in se zahvalila za molitev in podporo.
Danes ima tri zdrave otroke. Maks se pripravlja na prvo sveto obhajilo. Nataša pove, da z
veseljem pričuje svojim otrokom, pa tudi ženam, ki stojijo pred odločitvijo za ali proti
življenju svojih otrok za vero in zaupanje v ljubečega Bogu, ki nikoli ne razočara. (Nataša,
župnija Šentjernej, Slovenija)

Malala Yousafzai, danes 17-letno dekle iz Pakistana, je navdušila mednarodno skupnost,
potem, ko je okrevala od napada Talibanov pri 14 letih. Ko je prejela Nobelovo nagrado za
mir, je povedala: »Imela sem deset let, ko je bilo uničenih več kot 400 šol. Žene so pretepali.
Ljudi so pobijali. In naše čudovite sanje so se spremenile v nočne more. Izobrazba je postala
kriminal, namesto da bi bila pravica. Dekleta niso smela več hoditi v šolo.
S tem, ko se je moj svet nenadoma spremenil, so se spremenile tudi moje prioritete. Imela
sem dve možnosti. Ena je bila, da ostanem tiho in čakam, da me ubijejo. Druga pa je bila, da
spregovorim in me potem ubijejo. Izbrala sem drugo. Odločila sem se, da spregovorim …

preživeli smo. In od tistega dne so naši glasovi postali glasnejši in glasnejši. Svoje zgodbe ne
pripovedujem, ker je edinstvena, temveč, ker to ni. To je zgodba mnogih deklet.«
(Govor na podelitvi Nobelove nagrade za mir , Malala Yousafzai, Oslo, 10 december 2014)

Razmišljanje
»Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jn 10,10)
»Ljubezen spoznamo po tem, da je On dal življenje za nas. In tako smo tudi mi dolžni dati
življenje za brate.«(1 Jn 3,16)
“Globoka vera in resnično velik pogum sta gnala Mater Terezijo, da je vse tvegala in da je
odpomogla povsod, kamor je bila poklicana. V njenem duhu odgovarjamo na božji klic,
kakor se izraža v našem času. Kot ona nikogar ne izključujemo iz svojih skrbi, zlasti pa smo
pozorne do otrok, mladine in žena, prednostno pa se moramo zavzemati za uboge. (Poslane ste,
K 24)

»Dvakrat uboge so žene, ki prenašajo položaje izključenosti, trpinčenja in nasilja, saj imajo
pogosto manj možnosti braniti svoje pravice. In vendar tudi med njimi še vedno najdemo
občudovanja vredna dejanja vsakodnevnega junaštva v varovanju in v skrbi za svoje ranljive
družine.« (Papež Frančišek, Veselje evangelija, 212)

Dejavnost
•
•
•
•
•
•
•

Razmišljajte o ženah iz Stare in Nove zaveze, in molite za dekleta in žene v našem
svetu, ki pogumno izbirajo življenje in se borijo za pravice in dobrobit drugih.
Pozanimajte so o položaju deklet in žena v svoji okolici, deželi in po vsem svetu.
Podpirajte organizacije in skupine, ki spodbujajo in se zavzemajo za človeško
življenje in dostojanstvo, pravico do izobrazbe in enakih možnosti, za končanje vseh
oblik nasilja proti ženam in dekletom.
Bodite pozorni za probleme mladih deklet in mater, prisluhnite jim.
Udeležujte se ali bodite prostovoljci v programih, ki posebno nagovarjajo probleme
žena, kot so varne hiše, pomoč na varnem telefonu in podobno.
Molite za dekleta in žene, ki so varuhinje življenja in stojijo pred težkimi odločitvami.
Spodbujajte vrednote družine in življenja, kjerkoli delujete in uresničujete Evangelij
življenja.

Zaključna molitev
O Bog življenja, prosimo te za vsa dekleta in žene, ki se borijo za življenje v dostojanstvu in
miru. Ko proslavljamo pogum deklet in žena, nam njihov življenjski zgled daje moči. Daj
nam milosti, ki jo potrebujemo, da bi bili pogumni, ko spregovorimo, in neustrašeni, ko se
soočamo z nepravičnostjo. Naj bomo orodje Božjega načrta, močni, ko nosimo naša bremena,
in pripravljeni, da darujemo sebe za druge. Naj bomo nežni in sočutni do drugih in naj bomo
zveste priče Evangelija. Amen.
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