
Mednarodna  
refleksija o  
solidarnosti        

 Šolske sestre  de Notre Dame 
Solidarnost                                                       januar 2010 

                                               

 
Uvod 
Evangelij in cerkveni dokumenti ter dokumenti naše kongregacije nas vabijo, naj živimo v 
solidarnosti s tistimi, ki so v potrebah. Toda kaj je solidarnost? Pokojni nadškof iz Santiaga, 
Čile, kardinal Raúl Silva Henríquez, jo je označil takole: “Danes je solidarnost ljubezen, ki 
rešuje iz njihovih potreb uboge, preganjane, bolne, grešnike, vsakogar, posebej pa tiste, ki 
trpijo ali so zatirani.«  
 
Klic k molitvi 
Prosimo, da bi mogli, povezani v ljubezni z našimi sestrami in brati, ki so v stiskah po vsem 
svetu, na njihove stiske velikodušno odgovoriti, in jim nuditi svoja sredstva, čas, talente in 
molitve. Bodimo v resnici “kruh, ki je blagoslovljen, razlomljen in razdeljen za življenje 
sveta”. 
 
Izkušnja 
Mirjam in Gabrijel sta vrsto let izboljševala svojo majhno leseno hišo v revnem okolju. Toda 
neke noči je izbruhnil požar. Gabrijel, Mirjam in hčerka, ki je živela z njima, so si rešili 
življenje, toda izgubili so vse. Skupnost je tej družini zelo hitro prihitela na pomoč. Župnija 
jim je dala v najem hišo, v kateri so mogli stanovati, sosedje, ki so sami imeli malo, so jim 
dali pohištvo, obleko in hrano. Dobili so tudi dodatno posteljo, ki bi jo mogli prodati in denar 
porabiti za druge potrebe; toda Mirjam in Gabrijel sta jo dala sosedu, ki niti postelje ni imel.     
 
Pred zadnjim božičem je katehist prosil svoja starejša sinova, naj z otroki iz sosedstva 
pripravita predstavitev božične zgodbe. Fanta sta prosila svoje prijatelje, naj jima pomagajo, 
pripravila do tega tudi otroke in organizirala čudovito predstavo. Iz te izkušnje se je porodila 
zamisel o organiziranju poletnih programov za otroke s tistega področja, ki drugače ne bi 
imeli možnosti za počitniške dejavnosti. 19 mladih se je srečevalo vsako jutro, da so 
načrtovali dejavnosti, popoldne pa so sprejemali 60 otrok, v starosti od 4 do 13 let, ki so 
sodelovali v tem enomesečnem programu. Da bi lahko kupili potrebni material in malico za 
skupino, so ti mladi šli od vrat do vrat in prosili za pomoč ljudi tega revnega predela, da bi 
podprli njihov projekt. Letos so program ponovili tudi med 14-dnevnimi zimskimi 
počitnicami, sodelovalo pa je 45 otrok. Mladi se sedaj srečujejo vsako soboto zvečer za 
molitev in za načrtovanje programa za letošnje poletje.  
 
Razmišljanje 
“Kristjani smo kot učenci – kot misijonarji, poklicani v trpečem obrazu naših bratov in sester 
videti obraz Kristusa, ki nas kliče, naj mu služimo v njih… Iz naše vere v Kristusa izvira 
solidarnost kot trajno dejanje srečevanj, bratstva ter služenja, ki se mora kazati v vidnih 
izbirah in dejanjih, posebej v obrambi življenja ter pravic najbolj ranljivih in izključenih, pa 
tudi v trajnem spremljanju teh ljudi v njihovih bojih za pozitivno spremembo njihovega 
položaja… Sveti oče nas je spomnil, da je Cerkev poklicana biti 'zagovornica pravičnosti in 
branilka ubogih' pred 'neznosnimi socialnimi in ekonomskimi neenakostmi, ki vpijejo v nebo'  
(dokument V.  Latinskoameriške škofovske konference,  # 393-395 Aparecida, Brazilija 2007)   
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»Če bomo prejemali Jezusa, bomo imeli tudi moč, da bomo sprejeli nalogo biti priče 
njegovega življenja sredi ljudi. Če je Jezus postal hrana, smo tudi mi poklicani biti hrana za 
druge. Vsakokrat, ko se vprašamo: »Kaj bi Jezus storil na mojem mestu?«, je to za nas 
možnost, da sprejmemo Jezusov načrt in živimo tako, kot je on živel: da dajemo prednost 
osiromašenim in delamo v solidarnosti z njimi. Hrana smo za druge takrat, ko se darujemo v 
solidarnosti za to, da bi vsi imeli boljše pogoje za življenje. Poznati Jezusa in sprejeti za 
svojega njegov načrt osvoboditve zatiranim pomeni postati kot on 'kruh za življenje sveta', 
'življenje, darovano v korist drugih', kajti 'nihče nima večje ljubezni kakor je da, da kdo dá 
svoje življenje za svoje prijatelje'. Vsakokrat, ko dajem sebe v solidarnosti, z Jezusom 
postajam kruh za življenje sveta« (Mesec solidarnosti, Čile, avgust 2009)  
 
Dejanje 

• Deli svoj čas z drugimi in bodi z njimi – preprosto bodi s tistimi, ki trpijo ali so 
žalostni in jim prisluhni. 

• Deli z drugimi svoje materialne dobrine. 
• Skrbi za okolje – zrak, drevje, vodo.  Planet Zemlja je dom za vsakogar. 
• Prakticiraj solidarnost v svojem vsakdanjem življenju: govori s sosedom, izogibaj se 

prenašanju govoric, ponudi svojo pomoč; odstopi proctor tistemu, ki ga potrebuje; 
meči odpadke v zato namenjene smetnjake; pozdravljaj ljudi, ki jih srečuješ; zahvali 
se; z vsemi ljudmi ravnaj prijazno.  

• Uči otroke, da bodo delili z drugimi svoje igrače. Daj jim dober zgled solidarnosti.  
• Postani prostovoljec/prostovoljka. 
• Informiraj se o tem, kaj se dogaja po svetu, v tvoji deželi, v tvojem sosedstvu in 

sodeluj pri solidarnostnih pobudah.   
 
Sklepna molitev 
Gospod, v svoji vabljivi tišini nas prosiš, naj bomo tvoja beseda, prevedena v tisoče jezikov, 
prilagojena vsakemu položaju. Gospod, ti želiš izraziti sebe z našimi ustnicami v šepetu na 
uho na smrt bolnim, v kriku, ki pretresa krivico, v ljubečem vprašanju ženi iz sosedstva z 
bolnim otrokom, v zlogu, ki otroka vodi k pismenosti.   
 
V svojem spoštovanju za našo zgodovino nas prosiš, naj bomo tvoje roke, ki pridelujejo riž, 
perejo perilo za družino, rešujejo življenje z operacijami… V svoji navidezni ohromelosti nas 
pošiljaš na pot. Mi smo tvoje noge in ti nas vodiš do najbolj izrinjenih na rob družbe; naše 
stopinje so mehke, da ne bi zbudili otrok, ki spijo v svoji nedolžnosti; močne so na poti v 
rudnik ali hitre, ko nosijo pismo z dobro vestjo. Ti prosiš, naj bomo tvoja ušesa, da ima tvoje 
poslušanje obraz, izraža pozornost in čutenje, da se tako ne razblinijo v megli pritožbe proti 
tvoji odsotnosti, priznanja spokorjene preteklosti, dvom, ki hromi življenje in ljubezen, ki deli 
njihovo veselje. 
 
Hvala, Gospod, ker nas potrebuješ. Kako pa bi oznanil svojo namero brez nekoga, ki posluša 
v tišini? Kako bi mogel biti nežen brez srca, ki čuti tvoj pogled? Kako bi mogel dvigniti glas 
v obrambo življenja brez nekoga, ki razume tvoje ogorčenje zaradi tolikih smrti in je 
pripravljen posoditi svoj glas? Hvala, Gospod, ker nas potrebuješ.      (Marcelo Marúa).  
  
 
 
 

 




