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 Shalom/ZN-NGO poročila 
 
Letnik13, številka 4,              December 2012 
 
 
Solidarnost za človekove pravice, gospod Tim Dewane, kontaktna oseba za Shalom, CP 
 

Nisem mogel verjeti, kar sem slišal. Malalo, štirinajst let staro dekle iz 
Pakistana so na poti iz šole večkrat ustrelili in to preprosto zato, ker je 
spregovorila o pravicah deklet, da obiskujejo šolo. Talibani so obljubili, da 
bodo prišli nazaj in jo pokončali, če bo preživela streljanje. 
 
Ko sem izvedel več o Malali, nisem mogel mimo tega, kako zelo me 
spominja na mojo hčerko Megan. Pri štirinajstih je bila Megan živahna in 
samozavestna, ni se bala izraziti svoje misli ali nastopiti proti avtoriteti. Na 

srečo zanjo (in zame) je odraščala daleč od skupin kot so Talibani in od okoliščin, s katerimi 
se soočajo milijoni deklet po vsem svetu, ki jim branijo hoditi v šolo, ker se bojijo, da bi jih 
ranili zaradi socialnih norm, družinske tradicije ali mišljenja.  
 
Temelj družbenega nauka Cerkve je dostojanstvo življenja – vsi ljudje so ustvarjeni po Božji 
podobi in sličnosti. Verjamemo, da je priznanje osnovnih človekovih pravic in izpolnjevanje 
obveznosti, ki izvirajo iz pravic, bistveno za zaščito človekovega dostojanstva. Vsak ima 
pravico do življenja in pravico do osnovnih dobrin, ki so potrebne za življenje, vključno 
hrana in voda, obleka, stanovanje, delo, zdravstvena oskrba in vzgoja/izobrazba. 
 
Skozi vso zgodovino so Šolske sestre de Notre Dame vedno pospeševale človekove pravice in 
zaščito človekovega dostojanstva, predvsem na področju dostopa do kakovostne 
vzgoje/izobrazbe, posebno za dekleta in žene, za uboge in obrobne. Za nas pomeni 
vzgoja/izobrazba, da ljudi usposobimo, da v polnosti razvijejo svoje sposobnosti. Razumemo, 
da ima »ljubiti bližnjega« globalno dimenzijo v našem medsebojno odvisnem svetu. Zato 
vzgajamo s širokim pogledom na svet in prepričanjem, da se svet lahko (in bo) spremenjen,  
če se spremenijo ljudje. 
 
Ko začenjamo čas adventa in obeležujemo Dan človekovih pravic, izkoristimo priložnosti in 
bodimo v solidarnosti z Malala in drugimi našimi brati in sestrami po vsem našem svetu, ki 
potrebujejo podporo pri zagotavljanju njihovih osnovnih človekovih pravic.  
 

Semena miru, s. Miriam Therese Kanaya (NI) 
 

Pred dvajsetimi leti smo začeli s centrom skupnosti za 
oskrbo otrok na področju Bandipura, Nepal, kjer žive ljudje 
nižje kaste. Takrat so se otroci iz tega področja s pomočjo 
štipendije učili na naši Notre-Dame School, se pa zaradi 
pomanjkljive pripravljenosti in omejenih sposobnosti niso 
mogli zares dobro učiti. Mnogi otroci so bili podhranjeni, 
manjkala je tudi skrb in ljubeča pozornost staršev. Vaščani 

so se pogosto prepirali med seboj  in niso sodelovali drug z drugim. Možje so poniževalno 
gledali na žene, ki so opravljale težaška dela.  
 
Zaradi tega položaja matere niso bile sposobne dobro skrbeti za svoje otroke. Nekateri otroci 
so bili privezani na drevo ali hišni steber, dokler matere niso prišle z dela. Nekateri teh otrok 
niso znali hoditi ali izraziti svojih potreb. Zato smo ustanovili občinski center za oskrbo otrok 
na tem področju, da bi poskrbeli za zdravo prehrano, varno in čisto okolje, za igre za zabavo s 
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prijatelji in ljubeče učitelje/ice. Preko iger in različnih dejavnosti so se otroci naučili ljubiti 
drug drugega in ubogati pravila.  
 
Delo s  starši je bilo tudi del programa in preko dejavnosti tega centra so otroci, starši in vas 
sama doživeli veliko spremembo. Otroci so postali bolj zdravi in srečni. Ko so videli razvoj 
teh otrok, so prišli ljudje tudi iz drugih skupnosti, iz sosednjih vasi, tudi iz cerkvenih 
skupnosti in prosili za pomoč pri ustanavljanju centrov za oskrbo njihovih otrok. 
 
V tem času so se Maoisti borili proti vladi in ustvarili nevarno okolje, polno strahu. Mladi 
revni otroci so se pridružili Maoistom in se s puškami borili za hrano. Ko smo razmišljale o 
tej resničnosti, smo spoznale, da je bil ta projekt, ki daje majhnim otrokom možnost, da živijo 
v miru in je zanje v otroštvu dovolj poskrbljeno, najboljši način za spodbujanje miru med 
ljudmi.  
 
Kot uspeh lahko sedaj upravljamo 15 centrov za razvoj otroka in starši, otroci in krajevno 
prebivalstvo delujejo vzajemno, ne glede na pripadnost kasti. Otroci so deležni boljše 
priprave na šolo in krajevne skupnosti so postale bolj dejavne in sodelujejo med seboj. 
Čeprav starši in krajevne skupnosti sodelujejo in nas podpirajo, smo odvisni od finančne 
podpore drugih držav. Izziv pa je, kako bi lahko te centre naredile samostojne.  
 
Praznovanje obletnic  s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom koordinatorka 
 

V letu 2013 praznujeta svoje obletnice dve sestrski organizaciji, ki jima pripadajo Šolske 
sestre de Notre Dame. Zadnjih 25 oziroma 30 let sta Afriško Evropska mreža vere in 
pravičnosti /Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN)/ in Afriška mreža vere in 
pravičnosti /Africa Faith and Justice Network (AFJN)/, ki so ju ustanovile redovne kongregacije 
in se navdihujeta ob evangeliju in družbenem nauku Cerkve, vzgajali in zagovarjali pravične 
odnose z Afriko.  
 

AEFJN, s svojim mednarodnim tajništvom v Bruslju, Belgija, je zaradi 
lobiranja z Evropsko unijo za ekonomsko pravičnost z Afriko, je začela 
svojo 25. obletnico na letnem generalnem srečanju, ki je bilo v Rimu 9. 
novembra 2012.  
 
Ključni dogodki, načrtovani za leto 2013, vključujejo mašo in simpozij v 
Bruslju 24. aprila, 28. maja pa evharistično slavje in sprejem za 
kongregacije članice in druge povabljene goste v Rimu s kardinalom 

Petrom Kodwo Appiah Turksonom, predsednikom papeškega sveta za pravičnost in mir. 
Jubilejno leto bo zaključeno na AGM 15. novembra  z dopoldanskim seminarjem na temo: 
»Afrika, posredovalka spremenjenja in upanja«. Glavni govor bo imel jezuitski pater 
Agbonkhianmeghe E. Orobator, provincial iz Vzhodne Afrike.  

 
AFJN, ki ima sedež v  Washington DC, ZDA, bo dopolnila 
30 let in bo obeležila to priložnost s konferenco: “Pravičnost 
za  Afriko, pravičnost za svet”, ki bo od 1. do 3. marca 2013 
na univerzi Notre Dame, Indiana. Z glavnim govornikom 

kardinalom Turksonom, drugimi strokovnjaki in medsebojno povezanimi delavnicami, bo 
konferenca nagovorila strategijo ZDA do Afrike, pravico do hrane in vode, militarizem in 
demokracijo v Afriki. Za podrobnosti obiščite www.afjn.org.  
 
 
Aktivnosti za mir, s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom koordinatorka 
Šolske sestre de Notre Dame, učenci, učenke, kolegi in prijatelji so po vsem svetu na različne 
načine praznovali 21. september, Mednarodni dan miru,. V srcu vsakega je bila molitev za 
mir, ki je Božji dar.  

http://www.afjn.org/
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V šolskem centru Friesgasse: Schulzentrum Friesgasse na Dunaju, Avstrija, je šolska 
skupnost preživela dan miru s šolsko molitvijo in razredno uro na temo mir. Vsi so nosili bele 
majice in dvorana je bila okrašena z belim golobom miru iz kartona, ki je lebdel v morju 
pisanih kit cvetja in je simboliziral mir sredi raznolikosti.    

 
Na otoku Guam je višja šola Notre Dame High School preko celega 
dne organizirala molitve, da bi okrepila ideale miru med učenkami 
in skupnostjo Notre Dame. Pesem, "Molitev sv. Frančiška" je 
napolnila prostor, ko so se pokazale slike revščine in trpljenja in so 
navzoči razmišljali o Božji navzočnosti in Božjem hrepenenju po 
miru. Učenke, učenci so napisali osebne prošnje in jih položili v 
skrinjico kot prošnje Bogu. Na katoliški šoli San Vicente Catholic 
School, so tritedenske dejavnosti za mir vključevale tudi nalogo za 

učence in njihove družine, da napišejo odločitve za mir, v nekaterih razredih so oblikovali 
mozaik miru in sklicali zbor celotne šole, da so zjutraj molili za mir.  
 
V ZDA so začeli z mašo učenci v osnovni šoli St. Mary’s Elementary School v Worthington, 
MN; peti razred je zgibal 1000 papirnatih žerjavov za mir in vsa šola je sodelovala v 
izdelovanju vetrnic miru. V Elm Grove, WI, se je preko 250 sester, pridruženih članic, šolskih 
otrok in prijateljev pridružilo javni molitvi za mir. Enajst sester in dve pridruženi članici so 
vodile branje Božje besede in razmišljanje. Učenci iz srednje šole Notre Dame Middle School  
in šole St. Mary’s Visitation School so se pridružili sestram pri nekaterih berilih, vodili petje 
in izvedli procesijo, krog globalne solidarnosti s svečami.  
 
V Somi, Gambija je krščanska mladina v starosti od 10 do19 let organizirala enourni radijski 
program, v katerem so spregovorili o miru in nenasilju, pri tem uporabili ideje Šolskih sester 
de Notre Dame iz Mednarodne refleksije o solidarnosti ter se dotaknili nekaterih specifičnih 
problemov svoje dežele. V skupnosti Šolskih sester de Notre Dame so za molitev rabile 
refleksijo o solidarnosti, mali otroci iz osnovne šole Notre Dame Primary School so se prijeli 
za roke in razmišljali o možnostih, da bi dobro živeli drug z drugim.  
 
V Keniji so sestre v svojih krajevnih skupnostih molile za mir. Člani Shalom kluba dekliške 
srednje šole St. Francis Girls Secondary School v Kiptere so opleli rože okrog pola miru kot 
znamenje, da obnavljajo svojo zavezo za mir. V dveh skupnostih so sestre za mlade in osebje 
pokazale film "Ozdravi narod" - “Heal the Nation”. V razgovoru je ena skupina izpovedala: 
"Mi smo nosilci miru!" 
 
Skupnost v generalatu v Rimu je pripravila molitveni obred za mir v svetu. Udeleženci 
generalnega kapitlja v Aricci so jutranje zasedanje začeli s skupno kontemplativno molitvijo 
za mir in uporabili instrumentalno glasbo in pesem “Dona nobis pacem.” 
 
 
Napovednik 

 
Dan človekovih pravic, ki ga bomo obeležili  10. decembra,  so ustanovili 
Združeni narodi, da bi se poklonili načelom, ki so v Splošni deklaraciji 
človekovih pravic in jih utrdili. Viri in predlogi, kako obeležiti ta dan, so na 
razpolago na www.gerhardinger.org. Razmislite o tem, da bi tudi druge 
povabili k molitvi in akciji. 

 
Čas za ponovno zavezo 
 

Ob zaključku 20. Obletnice, ko se spominjamo odločitve 
19. generalnega kapitlja, da ustanovimo mednarodno 
mrežo Shalom in se pridružimo Združenim narodom 

http://www.schulefriesgasse.ac.at/ahs/ahs_frame.html
http://www.ndhsguam.com/
http://www.svcsguam.com/
http://www.svcsguam.com/
http://www.gerhardinger.org/
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(UN), smo povabljene k trenutku molitvenega razmišljanja in k obnovitvi naše zaveze.  
 
Klic k molitvi 
 
Šolske sestre de Notre Dame izjavljamo: "Posebna skrb vsega apostolskega služenja je 
izgradnja pravične družbe. Sebe in druge spodbujamo k uresničevanju evangeljskih vrednot 
in k življenju po družbenem nauku Cerkve. V prizadevanju za usposabljanje oseb in za  
pospeševanje človekovega dostojanstva prispevamo k pozitivni spremembi družbe" (Poslane 
ste, GD 33 a). 
 
Sprejemamo klic, da bi bile globoko vključene v svet, da bi odgovarjale na potrebe celotnega 
Božjega stvarstva in da bo spreminjale sedanjo globalno realnost, da Jezus postane viden 
preko našega življenja in  služenja vzgojiteljic. Ponovno se zavežimo za to delo! 
 
Refleksija 
 

V Poslane ste izjavljamo, da  “živimo tako, da bi bilo njegovo kraljestvo bolj vidno v našem 
odrešenem, a še grešnem svetu. Preroško oznanjamo prvenstvo Božjega kraljestva, ki je že 
prisotno, a še vedno prihaja” (Poslane ste, K 12). 
 
Sv. Pavel je pisal: “Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v 
Svetem Duhu… Prizadevajmo si torej za to, kar je v prid miru in medsebojnemu 
izgrajevanju.” (Rim 14, 17. 19) 
 
Kot je izraženo v Shalom dokumentu za mednarodno mrežo Šolskih sester de Notre Dame za 
pravičnost, mir in ohranitev stvarstva,   

  je mreža Shalom zgrajena na dinamični povezanosti vseh Šolskih sester de Notre 
Dame; 

 Shalom deluje tako, da izraža vrednote in stališča do pravičnosti, miru in ohranitve 
stvarstva na osebni ter skupnostni ravni kot tudi na državnem in mednarodnem 
področju; 

 Shalom, na preroški način povzdiguje svoj glas s tistimi, ki vpijejo po pravici, je glas 
tistih, ki so sami nemi v svojem prizadevanju za pravičnost; 

 Shalom je usmerjen v delovanje. 
 

Ustanovna listina Združenih narodov je razdeljena na štiri cilje: 
 rešiti bodoče rodove pred šibo vojne; 
 ponovno zagotoviti vero kot temeljno človekovo pravico; 
 ustvariti pogoje, v katerih se lahko ohranja pravičnost; 
 spodbujati socialni napredek in boljše življenjske pogoje. 

 
Zaveza 
 

Po razmišljanju in izmenjavi z drugimi ob sledečih vprašanjih, obnovimo in poglobimo svojo 
zavezo za pravičnost, mir in ohranitev stvarstva. 

1. Kako sem se jaz/mi spremenila ob teh zavezah kongregacije? 
2. K čemu nas Bog kliče sedaj, ko gremo v prihodnost? 

 
Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Bog hoče od tebe:  

nič drugega, kakor da ravnaš pravično,  
da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s svojim Bogom. 

 (Mih, 6,8) 
 
 

Shalom/ZN-NGO poročila so četrtletna publikacija Šolskih sester de Notre Dame  
Via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim · tel: +39.06.6652.01 fax: +39.06.6652.0234 
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