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Shalom/ZN-NGO poročila 
Letnik 13,  številka 3                         September 2012 

 

Solidarnost za mir,  s. Maria Theresia Knippschild (BY) 
“Mir vam bodi!” (Jn 20, 21). To je oznanilo vstajenja našega Gospoda, ki smo ga 
prejeli na binkošti – odgovor in veliko upanje. To je toliko bolj presunljivo, ko 
smo  v petek pred binkoštnim praznikom slišali, da je bilo v Siriji brutalno 
umorjenih 90 ljudi. Med njimi je bilo 30 otrok, starih manj kot 10 let, otrok, 
katerih prihodnost je bila še pred njimi.  

Zelo dobro se spominjam iz svojega otroštva, ko je bil leta 1961 v Nemčiji 
zgrajen berlinski zid. Strah nas je bilo, da bo prišlo do tretje svetovne vojne. 
Danes, 50 let kasneje, je ta zid podrt že skoraj 20 let. Zid je del naše preteklosti. 

Mirna revolucija, podprta z molitvijo, je nemogoče napravila mogoče. Brez prelivanja krvi se je 
uresničilo nekaj, o čemer si nihče ni drznil sanjati.  

Sedaj živimo v miru, vsaj v okolju, kjer ni vojne. Toda obstajajo številni izgredi in razne oblike 
nasilja in zlorabe. Mnogi ljudje, posebno mladi, se borijo za neločljivo povezan globlji mir, mir, 
ki ga je Bog obljubil že pred več kot 4000 leti. In še vedno se borimo zanj, danes bolj kot kdajkoli 
prej.   

Poglejmo Jezusovo obljubo: „Mir vam bodi!“ Poglejmo na mater Terezijo Gerhardinger. Imela je 
vizijo, da se svet mogoče spremeniti z vzgojo/izobrazbo. Borila se je za mir in pravičnost. In za 
nas danes je boj za mir in pravičnost velika zapuščina. Od nas je odvisno, če to ostane samo vizija 
ali pa se te sanje uresničijo. Veliko lahko dosežemo, če stojimo skupaj in povzdignemo glas naših 
src.  

 
Odkrite nove dimenzije poslanstva, s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka mreže 
Shalom 
Na letnem seminarju SEDOS (Service of  Documentation and Study – služba za dokumentacijo in 
študije), ki se je meseca maja odvijal v kraju Nemi blizu Rima, Italija, so s temo: „Pomlad 
ubogih? LatinskaAmerika in Karibi od Medellina do Aparecide“ postavili težišče na poslanstvu. 
Med 130 udeleženci iz vseh delov sveta smo bile tudi Šolske sestre de Notre Dame: Paola Baliño 
(AR), Sara Martínez (LA) in Roxanne Schares. Drugi vatikanski cerkveni zbor  je Cerkvi prinesel 
globoke spremembe in Cerkev v Latinski Ameriki in na Karibih ga je pozdravila z navdušenjem 
in ga spremenila v pomlad, posebno za uboge. Na seminarju smo  pregledovali ali je iz 
perspektive laikov, domorodcev in žena v Cerkvi v Latinski Ameriki še vedno pomlad ubogih.  

Teologi Latinske Amerike in Karibov ter tisti, ki so poslani na to področje, so nam podali bogate 
vpoglede in izkustva o zgodovinski, družbeni in cerkveni stvarnosti preteklih 50 let, kakor tudi o 

teoloških prispevkih žena, domorodcev in 
laikov. Po metodologiji »poglej-presodi-
ukrepaj-praznuj«, ki jo uporabljajo v Cerkvi 
v Latinski Ameriki in na Karibih, so 
potekali pogovori za »romanje zavezanosti 
in vzajemnosti«. Poudarili in praznovali 
smo različnost kontekstov, ljudstev, kultur 
in teoloških smeri Latinske Amerike in 
Karibov. Iz razmišljanj je nastal čut za novo 
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pomlad v poslanstvu za spremembo sveta in klic k sprejetju trinitaričnega modela ali načina, kako 
biti Cerkev kot Božje ljudstvo. Dognali smo razsežnosti teh zamisli za poslanstvo, na primer 
vzajemnost in vključenost, veselje nad edinostjo v različnosti, prepoznavanje novih obrazov 
revščine v današnjem svetu, odkrivanje moči nemočnih, spodbujanje dialoga življenja, življenje v 
občestvu ter večje in učinkovitejše sodelovanje.  

Doživetje seminarja je bilo praznovanje  občestva v različnosti.  

S. Paola nam je povedala, kako je bil to zanjo »milosten čas…, čudovit čas, ko je čutila Cerkev, 
čas podelitve z brati in sestrami različnih stvarnosti in vendar čutiti občestvo«. 

 
Razlika je nastala! 

Kakšna razlika je nastala zaradi odločitve pred 20. leti, da 
ustanovimo mednarodno »mrežo za pravičnost, mir in 
ohranitev stvarstva« in iščemo pridružitev Združenim 
narodom - OZN? Več  oseb je razmišljalo o svojih 
izkušnjah in vplivu teh odločitev. 

Skoraj vse ugotavljajo večje zavedanje, da smo na nov 
način izzvani in se nas globoko dotakneta stiska in trpljenje v svetu ter rastoča pripravljenost, da 
nanju odgovorimo. Pomembno je bilo »izostriti zavedanje za važne probleme, pomagati pri 
razlikovanju med deli ljubezni do bližnjega in spremembo nepravičnih struktur, razumeti vlogo, ki 
jo imamo kot državljani pri konfliktih in trpljenju v svetu« (s. Johanna Schröckseis, BY). 

„Splošen vtis… je bila skoraj nedojemljiva sprememba drže med nami od tega, da vidimo 
socialno pravičnost kot prostovoljno dodan življenjski 
element, do tega, da pravičnost bistveno spada k 
evangeliju in je zato sestavni del našega življenja kot 
Šolske sestre de Notre Dame“ (s. Miriam Bruder, AM, 
Anglija). 

Mnogi so izrazili hvaležnost za dragocene vire in 
informacije, ki so na razpolago, za duhovno razsežnost, ki 
jo vsebujejo zaveze, da se bolj zavedamo: “mi smo 
‘mreža’- v kateri vsi skupno delamo za isti cilj” (s. Hilaria 
Hatko, PO). 

Z razvojem Shalom-klubov po vsem svetu se je mreža 
razširila daleč preko področja Šolskih sester de Notre 
Dame. Na Japonskem želijo, da bi Shalom-klub rasel 
„posebno pri vzpostavitvi močne povezave z drugimi 
mednarodnimi Shalom-klubi“, kar samo po sebi 
predstavlja dragoceno vzgojo/izobrazbo (g. Joshiko 
Kurimoto, ravnateljica Notre Dame High School, Kyoto). 

Učenka osnovne šole piše v imenu svojega Shalom-kluba 
v Varšavi, Poljska: „Cenimo vašo zavezo za mir in vaše 
ukrepanje proti nasilju z javnimi nastopi in molitvijo … . 
Hvaležni smo, da nam pomagate razumeti, da je človeštvo član skupnosti vseh ustvarjenih bitij na 
zemlji in da moramo vsi živeti v solidarnosti… Kot Šolske sestre de Notre Dame tudi mi 
spodbujamo mir in spoštovanje dostojanstva vsakega bitja“ (Weronika Olszewska). 

„Naš skupen apostolat za pravičnost v kongregaciji je zelo konkreten način, kako našo zavezo 
evangeliju in socialnemu nauku Cerkve pretvorimo v dejanje osebnega spreobrnjenja in 
spremembe sistema“ (s. Ann Scholz, CP). 

 
 
Zelo globok učinek… je  
zedinjujoča moč, ki jo za vse 
Šolske sestre de Notre Dame 
ustvarjata Shalom in naša 
prisotnost v OZN…; za nas je to 
večja možnost, da sodelujemo 
tako globalno kot lokalno, da smo 
s svojo prisotnostjo protagonisti 
in priče. 

--S. Mary Martin de Porres Kimpel (LA) 
Shalom kontaktna oseba za  Paragvaj 
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„Shalom-mreža in naša prisotnost pri Združenih narodih so avenije, po katerih lahko naša 
kongregacija izvršuje njen skupen preroški klic“ (s. Peggy McGaffney, AM, ZDA). 

Upanja za bodočnost so bila številna, toda zaznajmo eno osnovno – da smo poklicane k več: k 
radikalnemu, preprostemu načinu življenja; k še globljemu sočutju; h kozmičnemu zavedanju in 
občutku za edinost. 

„Upam, … da moremo biti še bolj dejavne in preroške glede struktur, ki slabijo mir, pravičnost in 
ohranitev stvarstva; da pomagamo zmanjševati nasilje in izključevanje; da se moremo 
spoprijemati z razlikami v našem svetu in Cerkvi; in še globlje spodbujamo spravo“ (s. Inês 
Camiran, SP). 

„Moje upanje je, da drug drugemu dajemo upanje, da gremo skupaj v prihodnost…, da uresničimo 
naše možnosti, ko še nadalje damo vse od sebe“ (s. Lucy Kwalimwa, AF-Gambija). 

 

Prihodnost, po kateri hrepenimo,  S. Eileen Reilly, voditeljica urada Šolskih sester de Notre 
Dame pri ZN/NGO 

Kakšno prihodnost si želite? Temu 
vprašanju se je posvetila  naša delegacija 
Šolskih sester de Notre Dame na 
svetovnem vrhu Rio+20 v Rio de Janeiru, 
Brazilija, od 20. do 22. junija 2012. 
Zastopale so nas sestre: Marinez Capra in 
Cristiane Martins da Roa iz Sao Paula, 

Maria Josete Rech,  Roseli Aparecida Durate iz Porto Alegre in Eileen Reilly, naša predstavnica 
pri ZN-NGO. 

Priprava na svetovni vrh je vključevala inovativen proces sedmih »krogov dialoga o trajnostnem 
razvoju«, ki so se ga kot še nikoli prej udeležile nevladne organizacije (NGO). Tri od nas so 
sodelovale pri sklepni fazi na temo Voda v Riu in se udeležile sklepnega glasovanja, da bi 
zagotovile, da bo »pravica do vode in sanitarnih ukrepov«  vključena v sklepni dokument. Josete 
je bila veselo presenečena, da je tako velika skupina mogla biti sklepčna; Roseli se je razveselila 
nepričakovane možnosti, da je lahko glasovala o prioritetah v dokumentu.  

Marinez je poročala, da je bil zanjo višek sklepni forum voditeljev vseh agencij OZN, ki so 
razložili, kako nameravajo izvajati sklepe svetovnega vrha. Cristiane se je dotaknila jasna, dobro 
premišljena želja vseh udeležencev, da bi varovali okolje.  

Mnogi so bili začudeni nad obsegom dejavnosti, ki so obdajale svetovni vrh. Sočasno z vrhom 
Rio +20 so organizirali udeleženci  ljudskih skupin na drugem, bližnjem kraju zasedanje »Vrh 
ljudstev«. Mnoge od nas so lahko obiskale tudi tega. Leonardo Boff, ugleden teolog, je govoril 
ogromnim skupinam obiskovalcev na obeh krajih in kot vedno izzival Status Quo. 

Čeprav nas jev nekaterih pogledih razočaral, je svetovni vrh Rio + 20 opogumil državne voditelje 
in ljudstvo, ki se ga je udeležilo, da iščemo skupaj, kaj bo pomenila trajnost v prihodnjih letih. 
Trajnostni razvojni cilji bodo kot konkretna akcija dopolnilo k milenijskim razvojnim ciljem.  

 

Delovati skupno za celotno stvarstvo, s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka 
mreže Shalom  

Praznovanje svetovnega dneva okolja je dalo edinstveno možnost, da ukrepamo skupno in se 
lotimo nujnih lokalnih potreb. V Somi, Gambija, so se otroci udeležili lokalnega radijskega 
programa z namenom, da bi ljudje postali bolj občutljivi za obnovo svojega okolja. Posredovali so 



4 

zgodovino in temo svetovnega dneva okolja, peli pesmi o solidarnosti s celotnim stvarstvom in 
razpravljali o možnih ukrepih za ozdravljenje zemlje.  

Člani Shalom-kluba in druge učenke Notre Dame dekliške 
srednje šole v Sunyani, Gana,  so sodelovali pri treh 
dogodkih: Brong Ahafo Environmental Protection Agency 
Seminar (seminar agencije za zaščito okolja) „Izčrpavanje 
ozonske plasti in njen vliv na okolje“;  forum študentov na 
univerzi Gana v Sunyani, ki ga je podprl informacijski 
center OZN, Accra, na katerem so različni oddelki OZN 
opozarjali na to, kako zelo je okolje vključeno v njihove 
naloge; in praznovanje mednarodnega dneva okolja v Sunyani, ki ga je obiskalo 15 učenk, ki so 
poslušale predavatelje na temo: Trajnostni razvoj in ekološko gospodarstvo, s poudarkom 
pomembnosti le-tega za mladi rod naroda.  

Shalom-klub je na šoli za učenke pripravil kviz o okolju. Še prej je  Shalom-klub predstavil 
program: „Proizvajanje odpadkov boli“ (“It’s Bitter to Litter,” – 'Smeti ustvarjati boli'), ki so ga 
spremljale pesmi, petje in skeč ter je učenke spomnil na zavezo, da ohranimo čisto okolje; potem 
so šoli predali pet velikih veder za odpadke. Šola sodeluje tudi z gozdnim gospodarstvom bližnje 
univerze pri sajenju dreves. 

Na  Japonskem je postala velika skrb nadaljnja uporaba jedrske energije, posebno po Fukushima 
krizi leta 2011. Odbor Shalom v Japonski regiji je podpisal peticijo, se udeležil sedečega protesta  
in mirnega protestnega pohoda z drugimi nasprotniki jedrske energije, da bi prisilili premiera in 
druge predsednike vlad, naj ponovni zagon jedrskih elektrarn začnejo z večjo previdnostjo. 
Verjamejo, da morajo le ti reči jasen NE  atomskim elektrarnam, ne samo zaradi ljudi, ampak 
zaradi vsega življenja na zemlji. Nadaljnje ukrepanje naših sester vključuje: varčevanje z energijo, 
vzgoja cvetja in zelenjave, spoštovanje Božjega stvarstva pri opazovanju kresničk v gozdovih 
Shintovega svetišča blizu Kjota. 

 

 

Napovedi 
Mednarodni dan miru, ki ga obeležujemo 21. septembra, krepi ideale miru med vsemi narodi in 

ljudstvi. Je eden od mednarodnih dnevov OZN, ki ga praznujemo Šolske sestre de 
Notre Dame skupaj z milijoni ljudmi po vsem svetu z namenom spodbujati mir in 
nenasilje. Povabite tudi druge k molitvi in dejanjem za mir. Viri in spodbude so 
na razpolago na spletni strani:  www.gerhardinger.org .  

 

 

Mednarodni dan za izkoreninjenje revščine, ki ga praznujemo 17. oktobra, 
nas vabi, da po vsem svetu povzdignemo glasove in voditelje držav spomnimo 
na zavezo za milenijske razvojne cilje. Viri in spodbude so na razpolago na 
spletni strani:  www.gerhardinger.org .  
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