
Mednarodna  
refleksija o  
solidarnosti        

 Šolske sestre de Notre Dame 
Žene                                                          marec 2010 

 
 

 
Uvod 
»Že skoraj celo stoletje praznujemo Mednarodni dan žena 8. marca. Vendar pa bo treba v naši 
kulturi narediti še marsikaj, da se o vrednosti žensk ne bo samo govorilo in se jih slavilo samo 
na en dan, ampak da bo to priznanje postalo del vsakdanje stvarnosti. Naša kultura ostaja še 
vedno patriarhalna, z raznolikimi znaki zatiranja in izločitve žensk; po drugi strani pa so ženske 
pogosto obremenjene z mnogimi dolžnostmi, ki bi jih bilo treba deliti. Vabim vas, da na 
različnih področjih svojega življenja obnovite zadržanja in konkretna dejanja, ki priznavajo in 
cenijo dostojanstvo in sodelovanje žensk v družini, družbi in Cerkvi« (msgr. Rodrigo Aguilar 
Martínez, škof v Tehuacan, 7. marec 2009, ZENIT.org) 
 
Klic k molitvi 
Poklicane k medsebojni solidarnosti in k solidarnosti z vsem stvarstvom smo pripravljene dati 
svoje življenje in biti kruh, ki je blagoslovljen, razlomljen in razdeljen za življenje sveta. Kot 
redovnice naj bomo za tolike žene, katerih pravice niso spoštovane, navzočnost in znamenje 
dostojanstvenega življenja.    
 
Izkušnje 
V starosti 63 let je po štirih mesecih boja z rakom na maternici danes (28. 12.) umrla Mónica 
Carranza, ki je zgled solidarnosti. Rojena je bila v Parque Patricio. Do devetega leta starosti je 
tu živela s svojimi enajstimi brati. Po očetovi smrti so jih ločili in dali v različne šole. Zaradi 
okoliščin je Mónica izbrala življenje na cesti, kjer je prenašala lakoto, mraz in trpela nasilje. 
Ko se je poročila, si je ustvarila lasten dom v Mataderos in ustanovila kuhinjo za uboge, 
imenovano “Umazan obraz”. Bila je zgled vztrajnega boja in solidarnosti in zaradi tega je bila 
leta 1997 izbrana za »Ženo leta«. Mónica je bila otrok s ceste in ji je po mnogih naporih uspelo 
ustanoviti kuhinjo za revne, v kateri je dobivalo hrano več kot dva tisoč družin iz revnega 
pristaniškega okoliša v Mataderos. Spominjamo se njenih besed: »Ne pripadam nobeni 
politični ideologiji, ničesar nimam, ne znam pisati ne brati, nimam nobene religije, ker me ni 
nihče poučil, imam samo vero v Boga in veliko ljubezni.«  (Buenos Aires, 28 December [Telam - 
infobae.com - TN Noticias]) 
   
Razmišljanje 
Omenjena vest nas opominja, da je mnogo žena v Svetem pismu, v zgodovini, na svetu, ki 
kljub svojemu trpljenju in stiskam razdajajo svoje življenje, delijo z drugimi tisto malo, kar 
imajo, in so zato »zgled solidarnosti«. Žene, ki »pozabijo nase« in se borijo za svoje pravice in 
za pravice drugih žena, mladih in deklet.     
 
»V dobi, za katero je bil značilen moški šovinizem, je bilo Jezusovo ravnanje odločilno za 
pomen dostojanstva žensk in njihove nesporne vrednosti: govoril je z njimi, posebej je bil 
usmiljen do grešnih žensk, ozdravljal jih je, branil je njihovo dostojanstvo, izbral jih je za prve 
priče svojega vstajenja… Podoba Marije, učenke par excellence, je bistvenega pomena v 
vrnitvi dostojanstva ženske in njene vrednosti v Cerkvi” (dokument Aparecida, 451).  



slika: M. Monika Schulze, SSND, Bavarska                           pripravila  Susana Tomatti, SSND, Argentina, 
kontaktna oseba Shalom-a, za mednarodni urad Shalom-a, Rim, Italija 

 
»Cerkev je poklicana, da skupaj z že obstoječimi organizacijami v družbi sodeluje, vodi in 
spremlja projekte za napredovanje žensk ter priznava bistveno in duhovno poslanstvo, ki ga 
ženske nosijo v sebi: sprejeti življenje, se ga veseliti, ga hraniti, rojevati, podpirati in  
spremljati ter razporejati vso svojo žensko bit z ustvarjanjem prostora, primernega za bivanje 
skupnosti in občestva.«   (dokument Aparecida, 457)  
 
Dejanja 
Tedaj se je Eliju zgodila Gospodova beseda...  Pojdi v Sarepto... Glej, zapovedal sem neki 
vdovi tam, da te bo hranila... Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo, po besedi, ki jo 
je Gospod govoril po Eliju (1 Kr 17, 7-16). 

• Uboga vdova nam daje zgled velikodušnosti, ki ne pozna meja. Ali smo sposobni 
tvegati tisto malo, kar imamo?  

 
Jezus je sedèl nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je 
veliko vrglo. Opazoval pa je tudi ubogo vdovo in izrazil priznanje za žrtev in ljubezen, ki jo je 
imela, ko je Bogu darovala vse, kar je imela za življenje (prim. Mr 12, 41-44).   

• Jezus nas kliče, naj podpiramo druge, vključno s tistim, kar sami rabimo. Kakšna so 
moja dejanja solidarnosti? 

 
“Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem… Elizabeta 
je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med 
ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa” (Lk 1, 39-45). “Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu 
njegova mati: 'Vina nimajo'… Njegova mati je rekla strežnikom: 'Karkoli vam reče, storite'“ 
(Jn. 2, 1-12) 

• Marija nas uči, naj se podamo na pot služenja drugim brez odlašanja, pa čeprav je ta pot 
ovinkasta in dolga; ona nas tudi uči, naj bomo “pozorni” na potrebe drugih in kaj 
storimo, povemo, kaj drugi potrebujejo ter „delamo” in smo sami „temu predani”.  
 

Ob vsakem tem besedilu lahko premišljujemo in najdemo zglede tolikih žena, ki živijo te 
izkušnje in to, kar uči Božja beseda. 
 
Sklepna molitev 
 
Gospod, v tem blagrovanju molimo za vse ženske sveta, da bi na svojem mestu, v svojem 
dostojanstvu, poslanstvu in poklicu doživljale srečo, veselje in blagoslov: 
 
Srečni so vsi, ki delajo za enakopravnost, kajti to vodi k novemu načinu življenja.    
Srečni so vsi, ki se borijo za svoboščine, ker bodo s svojim življenjem pridobili pravičnost. 
Srečni so vsi, ki se spreobrnejo k evangeliju, ker s tem pričujejo, da Bog živi med nami.  
Blagor vam, močne, velikodušne in oporo podarjajoče žene, ki v skupnem iskanju z možmi 
pričujete, da je mogoča enakost v različnosti. 
Blagor vam, ljubeče in podjetne žene, ki gradite bolj človeški svet.  
Blagor vam, čuteče in marljive žene, ki s svojim delom in prizadevanjem uresničujete tisto 
spremenjenje, o katerem ste sanjale. 
Blagor vam, ki z izražanjem svojega sočutja razodevate materinski obraz Boga. 
Blagor vam, ki s svojo močjo in vztrajnostjo poveličujete Boga, ki preobrazuje svet.  
Blagor vam, ki – zveste Božjemu Duhu – v našem času opozarjate na življenje Cerkve ubogih. 
Veselite se, kadar preko molitve in kontemplacije veste, kako odkrivati zgodovino razodetja in 
jo razlagati drugim. 
Veselite se, kadar že sedaj predvidevate utopijo osvoboditve, obdelovanja, spravila pridelka in 
razširjanja kruha skupnosti in solidarnosti.  (prirejeno po: Recursos-pps, www.escolapias.org)   
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