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Klic k solidarnosti: Refleksija – mir  s. Cynthia Brinkman, (SL) 

Gotovo so v življenju trenutki, ko iz nekega globokega vira prinašajo tiho 
povabilo. Eno sporočilo se mi utrne vsakič, ko pri maši molim Jagnje Božje. 
Solze in stiskanje v grlu spremljajo „usmili se nas,“… „podari nam mir!“ 
Skozi več let sem bila pozorna na to prisotnost in se korak za korakom  
naučila hoditi po poti miru.  
Včasih se uprem klicu po nenasilju. Kar temu sledi, je notranji boj, da bi 
utišala to milost in si dovolila, da izpljuvam negativno energijo z občutkom, 
da sem upravičena tako delati. Ko sem v navzočnosti žena in mož, ki so bolj 
kot jaz napredovali v nenasilnem življenju, se učim biti mir in delati za mir v 

našem globoko trpečem svetu.  
 
Danes, ko pišem to refleksijo, se spominjamo dneva, ko so ZDA bombardirale Hirošimo. 
Petinštirideset let kasneje, ko se je naša sestra Joan Conrad vrnila v svojo ljubljeno Japonsko, je 
rekla približno takole: „Vračam se, da bi s svojim služenjem japonskemu ljudstvu prosila za 
odpuščanje!“ 
 
Pridružujem se Joan in neštetim drugim, ki delajo za mir na našem domačem planetu. To zahteva 
naš Klic k solidarnosti s celotnim stvarstvom. To odmeva v besedah Thomasa Berryja, ko “nas 
kliče iz obdobja, v katerem so bili ljudje uničevalna moč na planetu zemlji, v obdobje, ko 
postanejo ljudje na planetu prisotni na način, ki predstavlja vzajemno izboljšanje.“  
 
S. Eileen Reilly prevzema vodstvo nevladnega urada Šolskih sester de Notre Dame pri ZN 

Generalni svet je sestro Eileen Reilly (provinca Atlantic-Midwest) za šest let 
imenoval za direktorico urada nevladne organizacije pri  ZN/NGO. S. Eileen 
prinaša bogat zaklad izkušenj in navdušenja za to mesto. Že več kot trideset let 
opravlja različne naloge za pravičnost, mir in ohranitev stvarstva; na začetku 
na župniji in univerzi, pozneje v provinci Atlantic-Midwest kot direktorica 
urada Shalom za Pravičnost, mir in ohranitev stvarstva.  

 
S. Eileen ve več kot druge o poslanstvu Šolskih sester de Notre Dame pri Združenih narodih, saj 
je obiskovala številna srečanja OZN, tako v New Yorku kot v tujini. Udeležila se je mnogih 
zasedanj Nevladnih organizacij (NGO) pri ZN in je leta 2001 zastopala Kongregacijo na 
Svetovni konferenci proti rasizmu, diskriminaciji, sovraštvu do tujcev in drugim oblikam 
netolerance v Durbanu, Afriki.  
 
S. Eileen je pred kratkim pomagala  organizirati delegacijo Šolskih sester de Notre Dame pri 
Komisiji za pravice žensk pri ZN. V tej funkciji ni zastopala samo Kongregacije, pomagala je 
tudi drugim članicam Šolskih sester, da so se znašle in udeležile srečanja. 
   
„Moje velike sanje za naš apostolat Šolskih sester pri OZN so, da bi se vključile v vedno več 
odborov in da bi omogočili udeležbo vedno več sestram, pridruženim članom, kolegom, 
kolegicam in študentom,“ je rekla, „naša Kongregacija nas še nadalje spodbuja, da bi globlje 
cenile našo mednarodnost in kar lahko le ta pomeni za naš svet, saj se trudimo prepletati tudi 
naša področja apostolata v svetu, zato sem prepričana, da lahko naše delo pri ZN doprinese 
pomemben  prispevek temu procesu.  
 
S. Eileen bo delala z dosedanjo direktorico, s. Ann Scholz, od srede avgusta do prevzema 
vodstva, ki bo 24. oktobra 2010.  
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Otroški vrtec v Sloveniji deluje na temelju vrednot Shaloma - s. Marjetka Jeralič (SI) 
Slovenska provinca Šolskih sester de Notre Dame je prvi otroški vrtec ustanovila 1. septembra 
2009 v Ilirski Bistrici. Vrtec nosi ime Antonina po blaženi Mariji Antonini Kratochwil, poljski 
mučenki iz druge svetovne vojne, zavetnici mednarodne mreže Shalom. Vrtec deluje na temelju 
krščanskih vrednot in v svoj program vključuje cilje, program in dejavnosti Shaloma.  
 
Vizija našega vrtca je, „da bi bil naš svet - svet ljubezni, miru, pravičnosti in solidarnosti.“ 
Otrokom nudimo varnost in čustveno toplo družinsko okolje, kjer se 
počutijo varne, sprejete in ljubljene. Vzgoja temelji na vrednotah: 
enakost med spoloma, strpnost, spoštovanje, odgovornost, nenasilje in 
pravičnost. Vsak dan si v jutranjem krogu z otroki podamo roke, tako 
objamemo ves naš svet, ter ob tem prepevamo pesem miru, veselja in 
Božje prisotnosti v nas. Otroci lahko spontano izrazijo svoje želje, 
misli miru za lep dan in prijetno sobivanje.  
 
V vrtcu imamo tudi otroke drugih narodnosti, tako se konkretno in vsak dan učimo sprejemati 
tudi drugo kulturo, jezik, vero, navade in miselnost. Nekaj otrok je iz družin priseljencev. Tem 
otrokom in njihovim družinam pomagamo vključevati se v naše okolje in kulturo s pogovori, 
delavnicami, praznovanji in vsakodnevnimi osebnimi kontakti. Vzgojiteljice, ki smo občutljive 
za probleme v družinah, sodelujemo s socialno službo v mestu, da bi socialno šibkim družinam 
nudili ustrezno pomoč in podporo.   
 
Prispevke o prireditvah v otroškem vrtcu objavijo tudi v lokalnem tisku, prav tako v strokovni 
literaturi, da tudi širši javnosti predstavimo vzgojne metode, vrednote in način življenja Šolskih 
sester de Notre Dame. 21. september 2009 smo z otroki praznovali svetovni dan miru. Prepevali 
smo pesem o miru, spoznavali dežele in ljudstva, kjer je še vedno vojna, izdelali smo golobčka 
miru in z molitvijo za mir vse to prenesli v naše družine. Pridružili smo se tudi vseslovenskemu 
projektu ob dnevu Zemlje 22. aprila, ki ga je pripravila Karitas Slovenije, kjer so otroci preko 
različnih dejavnosti spoznali naš planet in se učili skrbeti za čisto in zdravo okolje. 
Otroški vrtec Antonia je za sestre slovenske province Slovenian Province  velik izziv, saj za nas 
veliko let ni bilo mogoče, da bi ustanovile vzgojno ustanovo. 
 
Malo bližje koncu svetovne lakote - Ms Amanda Suchara in Mr. Pat McCoy, koordinatorja  Shalom- 
klubov 
Živimo v svetu, v katerem je eno tretjino bogatih in dve tretjini revnih, v svetu, kot je rekel 
Mohandas Gandhi, „je na svetu toliko lačnih ljudi, da je Bog med njimi lahko navzoč le v podobi 
kruha.“ Da bi odgovorili na krike najbolj lačnih ljudi na svetu, so se zbrali Shalom- klubi v šolah 
All Saints Elementary School in St. Dominic High School v Missouri, ZDA, in se 6. junija  2010 
udeležili svetovnega  dneva: „End Hunger: Walk the World!“ (Končajmo lakoto: obhodimo 
svet!). 
 
Več kot 60 gostov je obkrožilo določen prostor, da bi opozorili na svetovno lakoto in da bi bili 
solidarni s temi, ki umirajo zaradi lakote. Mnogi ljudje so darovali prispevke za World Food 
Programme (WFP)-Svetovni program za prehrano.  Shalom – klubi so zbrali preko  $ 260 za 
WFP Red Cup Project. Ta vsota zadostuje za preko 1000 obrokov za 
otroke.  
 
Shalom študentje so na ročno izdelanih plakatih ob poti prikazali 
statistiko svetovne lakote. Med prireditvijo so se pogovarjali o 
možnostih, kako končati lakoto, se učili o naravnih bogastvih in o 
naslednjem vrhu o Milenijskih razvojnih ciljih. Udeležencem so 
razdelili slike ljudi, ki so umrli zaradi lakote, med pohodom so nosili v rokah slike obrazov, 
gledali v oči človeka in se povezali z življenjem, ki je onstran vsake statistike. Shalom- študentje 
so oznanili: „Vsi smo zraven, ko je treba končati lakoto!“ 
 

http://notredamke.rkc.si/home/index.html
http://www.allsaints-stpeters.org/school/Sholom/default.aspx
http://www.stdominichs.org/s/1100/index.aspx?sid=1100&gid=1&pgid=318
http://www.wfp.org/
http://www.wfp.org/
http://www.wfp.org/1billion
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Posebno upanje je, ko vidimo študente, kako sodelujejo in se trudijo, da bi tudi drugim 
posredovali solidarnost z vsemi, ki skušajo preživeti s skodelico koruze, riža, fižola na dan ali pa 
še z manj. Molimo za tiste, ki upajo, da bomo nadaljevali s pritiskom in našli poti, kako lakoto za 
vedno izkoreniniti.  
 
 
Izbrati solidarnost s celotnim stvarstvom - s. Roxanne Schares  

Šolske sestre de Notre Dame so na različne načine obeležile in praznovale dar 
in raznovrstnost stvarstva, Mednarodni dan okolja 2010 World Environment 
Day 2010. V raznih deželah so se sestre zbrale k molitvi in refleksiji, mnoge 
so uporabile junijsko mednarodno Refleksijo solidarnost ali posebej 
pripravljeno molitev na to temo.  
 
Sestrska skupnost na Japonskem je uporabljala Refleksijo solidarnost ves 

teden. 5. junija zvečer pa so se sestre pogovorile o konkretnih načinih, kako varovati stvarstvo in 
skrbeti za zemljo.  
 
Sestre skupnosti v našem generalatu so se udeležile daljše molitve „Življenje v edinosti“, ki se 
odraža v treh elementih: praznovati stvarstvo, obtoževati uničevanje in se zavedati odgovora. 
Predlagale so dejavnosti, ki pomagajo živeti tako, da varujemo okolje.  
 
V Gambiji je  organiziral Shalom- klub v sodelovanju s skupino Rdečega križa Fatima Senior 
Secondary School v Bwiamu čiščenje okolice šole. Z učiteljem predmeta kmetijstva so označili 
novo nasajena drevesa z botaničnimi imeni.  
 
Tudi v Sloveniji so se sestre združile v osebni in skupni molitvi za ozdravitev in odgovorno, 
pametno ravnanje z našo zemljo. V skupnostih so se pogovarjale o ekoloških problemih, posebno 
tistih, ki zadevajo Slovenijo, in izmenjale izkušnje. Pri verouku so katehistinje spregovorile 
otrokom, mladim in skupinam v župniji  o problemih našega planeta. Nekatere sestre so ta dan 
več časa preživele pri delu na vrtu, se veselile narave in slavile Boga.  
 
V SUNSEED Eco-Education Center (center za ekološko izobraževanje) v Mount Calvary, 
Wisconsin, ZDA, so sestre organizirale in gostile dve molitveni srečanji. Udeleženke so imele 
priložnost, da spoznajo več o centru, o vrtu in rastlinjaku, labirintu in stezi, svinjske hleve in 
kurnike, sadni vrt in prerijo.   
 
5. junija se je zbralo 70 udeležencev na simpoziju „Prebudite sanjače, spremenite sanje!“ v 

Maria-centru v St. Louis, Missouri, da bi raziskali tri vidike novih sanj za 
človeštvo in planet zemljo: trajnostni razvoj okolja, socialna pravičnost in 
duhovna izpolnitev. Na prireditvi, ki so jo sponzorirali La Vista Ecological 
Learning Center, Rockhaven Ecozoic Center, St. Joseph Woods in Šolske 
sestre de Notre Dame, je bila poudarjena vloga, ki jo ima vsaka posamezna 
oseba za spremembe v bodočnosti.  

 
Pridružite se delegacijam Šolskih sester de Notre Dame na srečanjih Komisij Združenih 
narodov - s. Ann Scholz 
Članstvo v „Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov“ (ECOSOC) ponuja nevladnim 
organizacijam (NGO), kot smo Šolske sestre de Notre Dame, priložnost, da v tem svetu in 
njegovih Komisijah prispevamo svoje izkušnje in strokovno znanje. Prosim, razmislite o svoji 
udeležbi pri eni teh Komisij v delegaciji Šolskih sester de Notre Dame. Podrobnosti pri s. Eileen 
Reilly! 
 
Komisija za socialni razvoj Commission for Social Development (CSoD) od 2. do 11. februarja 
2011 bo postavila za težišče uresničitev Kopenhagenskega sporazuma  Copenhagen Declaration 
and Programme of Action in se prvenstveno ukvarja s socialno pravičnostjo ter pospešuje na 

http://www.unep.org/wed/2010/english/
http://www.unep.org/wed/2010/english/
http://www.ssnd-milw.org/ministries/supported_programs/sunseed.asp
http://www.un.org/esa/socdev/csd
http://www.un.org/esa/socdev/wssd
http://www.un.org/esa/socdev/wssd
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osebo usmerjeni razvoj. 49. zasedanje Komisije bo imelo za temo Izkoreninjenje revščine 49th 
Session of the Commission. 
 
Komisija o položaju žensk  Commission on the Status of Women (CSW) se bo od  22. februarja 
do 4. marca 2011 posvetila izključno enakopravnosti spolov  in spodbujanju žena in otrok. 55. 
zasedanje 55th Session Komisije postavlja za težišče razmišljanj dostop in udeležbo žensk in 
otrok pri vzgoji in izobraževanju, šolanju, znanosti, tehnologiji ter preverja, kako napreduje 
končanje diskriminacije deklet.  
 
Komisija za trajnostni razvoj Commission on Sustainable Development (CSD) od 2. do 13. maja 
2011 spodbuja dialog, izdeluje možne smernice in gradi partnerstvo za trajnostni razvoj. CSD-19 
bo predvsem obravnavala naslednje teme: transport, kemikalije, uničevanje odpadkov (predvsem 
nevarne in trdne snovi), razminiranje in 10-letni okvirni program za trajnostni vzorec potrošnje 
in produkcije.  10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production 
Patterns.  
 

Stalni forum za zadeve domorodcev Permanent Forum on Indigenous Issues (PFII) bo zasedal od  
16. do 27. maja 2011. To je svetovalni organ znotraj ECOSOC z nalogo, da se dogovarja o 
problemih domorodcev, kar se tiče gospodarstva, socialnega razvoja, kulture, okolja, vzgoje, 
zdravstva in človekovih pravic. Predvidena agenda za 10. zasedanje Foruma zadeva temo: 
Domorodci in gozdovi in vključuje poldnevno diskusijo  o Srednji in Južni Ameriki ter Karibih.  
 

Prihodnje prireditve 
Od 17.-19. septembra bodo ljudje po vsem svetu vstali in ukrepali. Stand Up 
and Take Action (Český, Deutsch, English, Español, Italiano, Polski, 
Português) Spomnili bodo voditelje bogatih držav, naj izpolnijo svoje obljube, 
da bodo izkoreninili revščino do leta 2015 in  dosegli Razvojne cilje tega 

tisočletja  OZN. Šolske sestre de Notre Dame bodo pridružile svoje glasove in skupaj z milijoni 
sledile svetovnim voditeljem,  zbranim od 20. – 22. septembra na vrhu OZN z namenom 
pregleda Milenijskih razvojnih ciljev in izročitve prebojnega načrta za pospešen napredek.   
Material in načini sodelovanja na www.gerhardinger.org  
 
 21. septembra obeležujemo Mednarodni dan miru International Day of 

Peace. Uvedli so ga Združeni narodi, „da bi spomnili na ideale miru in jih 
krepili v in med vsemi narodi in ljudstvi.“ Dan kliče k utišanju orožja in 

nenasilju. Tema letošnjega leta obsega mladost, mir in razvoj, moto je  Peace 
= Future (mir = prihodnost). Mednarodna Kongregacija se priključuje 

milijonom na svetu, ki delajo za mir in zahtevajo od državnih voditeljev, da 
odložijo orožje. Material in spodbude, kako obeležiti ta dan, najdete na spletni strani. 
www.gerhardinger.org in www.un.org/events/peaceday/.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Shalom/ZN-NGO poročila izdajajo vsake tri mesece 
Šolske sestre de Notre Dame 

Via della Stazione Aurelia, 95 
 00165 Roma, Italija 

Tel: +39.06.6652.01 Fax: +39.06.6652.0234  
 

http://www.un.org/esa/socdev/csocd/2011.html
http://www.un.org/esa/socdev/csocd/2011.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/55sess.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/aboutCsd.htm
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_csd19.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_scpp/scpp_tenyearframprog.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_scpp/scpp_tenyearframprog.shtml
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html
http://www.standagainstpoverty.org/
http://www.standagainstpoverty.org/
http://www.osn.cz/soubory/stand-up-a5-cesky-unic.pdf
http://stell-dich-gegen-armut.de/
http://www.standagainstpoverty.org/
http://www.sinexcusas2015.org/
http://www.standupitalia.it/
http://www.unic.un.org.pl/standup
http://www.levanta-te.org/2009/index.php
http://www.gerhardinger.org/
http://www.internationaldayofpeace.org/
http://www.internationaldayofpeace.org/
http://www.gerhardinger.org/
http://www.un.org/events/peaceday/

