
Mednarodna  
refleksija o  
solidarnosti        

  Šolske  sestre de Notre Dame 
Okolje                                                                     junij 2010 

                                               

 
Uvod 
Bog nam je naročil, naj skrbimo za stvarstvo; zanj smo vsi odgovorni. Stvarstvo je Božji dar 
za vse ljudi, podarjen nam, da bi v njem srečali Boga. Stvarstvo ima svoj lastni cilj, svoj 
lastni namen, kot mu ga je določil Bog. Zato je skrb za okolje veliko več kot zagotavljanje 
dobrih pogojev za sedanje in prihodnje generacije. Tesno smo povezani z Bogom, z drugimi 
ljudmi, z vsem stvarstvom.     
 
Klic k molitvi 
Bolj zavestno si prikličimo v spomin sedanje trpljenje vseh ljudi in zemlje. Dopustimo, naj se 
nas dotakne kot naše lastno trpljenje in ga kot tako priznajmo. Spomnimo se, da smo Božji 
sodelavci v njegovem delu. Povabljeni smo, naj skrbimo za stvarstvo. Sveti Frančišek Asiški 
je čutil globoko spoštovanje, začudenje in veselje v vsem ustvarjenem, kar je izrazil v svoji 
Hvalnici stvarstvu ali Sončni pesmi. Hvalnica je sad njegove duhovne zrelosti; Boga hvali kot 
vsemogočnega, veličastnega, čudovitega Stvarnika, ki je slavljen za stvarstvo in ki ga stvari 
slavijo. Pridružimo se tej slavi z glasom, z dejanji in z molitvijo!         
 
Izkušnje 
Uničevanje našega naravnega okolja je vse hitrejše; globalne podnebne spremembe so sedaj 
dejstvo. Ljudje te spremembe doživljamo v svojem lastnem življenju, konkretno. Doživljamo 
strašno vročino in sušo, nevihte in silovita deževja, izredne potrese, topljenje ledenikov, 
poplave, izpad letine pridelkov in povečanje bolezni. 
 
Od leta 1750 je koncentracija ogljikovega dioksida porasla za tretjino (od 280 na 380 ppm =  
delov na milijon). Doslej so najrevnejše dežele oddajale mnogo manj toplogrednih plinov, 
škodljivih za naravo, kot industrijske dežele. Istočasno pa se morejo industrijsko razvite 
dežele veliko lažje prilagoditi nastali novi situaciji. Zato so podnebne spremembe stvar 
globalne pravičnosti. (Madžarska škofovska konferenca, Memorandum o skrbi za stvarstvo, 3) 
 
Izumiranje raznolikosti vrst danes je tisočkrat hitrejše, kot je bilo to normalno glede na 
naravne vzroke. V prihodnje bo lahko še hitrejše! Ustvarjene stvari imajo kot tiste, ki 
predstavljajo Božjo voljo in načrt, svojo lastno vrednost.  Biološka raznolikost je pomembna 
za trdno delovanje življenjskega sistema, in preko tega je neobhodno potrebna za človeštvo, 
ki je odvisno od teh sistemov. Na Madžarskem je okrog 1100 različnih vrst in naravnega 
življenjskega prostora v izumiranju: npr. šmarnice, hrast in gozdne stepe.      
 
Onesnaževanje in drugi fizični posegi so nevarni za naše zaloge vode. Milijoni ljudi 
izgubljajo svoja sredstva za preživetje, povezana z rekami, jezeri in morji. Stanje svetovnih 
oceanov je alarmantno in zastrašujoče. Nafta, kemične škodljive snovi, ki dvigajo 
temperature morja, imajo katastrofalne posledice: mrtva področja, umiranje koralnih 
grebenov, manjše količine rib.         
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Razmišljanje 
“Sveti Oče, slavimo te: velik si in vse stvari oznanjajo tvojo modrost in ljubezen. Človeka si 
naredil po svoji podobi in mu izročil skrb za vesoljni svet; vsem starem naj bi gospodoval, 
služil pa samo tebi, svojemu Stvarniku.” (IV. Evharistična molitev) 
 
“Vsako ustvarjeno bitje ima svojo lastno dobrost in svojo lastno popolnost. Za vsako od del 
“šesterih dni” je rečeno: “In Bog je videl, da je dobro.”  Saj prejemo vse stvarnosti prav na  
temelju ustvarjenosti svojo lastno trdnost, resničnost in dobrost ter svoje lastne zakone in red. 
Različne stvari, hotene v njihovi lastn ibiti, odsevajo vsaka na svoj način žarek neskončne 
božje modrosti in dobrote.” (Katekizem katoliške Cerkve, 339) 
 
“Od Stvarnika danega gospostva nad rudninskimi, rastlinskimi in živalskimi viri v vesoljstvu 
ne moremo ločevati od oziranja na nravne obveznosti, vključno obveznosti do prihodnjih 
rodov.” (Katekizem katoliške Cerkve, 2456) 
 
Dejanje 
Podnebne spremembe so neke vrste “test” za človeštvo. Mi moramo dati samo pravilen 
odgovor, delati vsi skupaj in vsak narediti svoj del. Izziv je velik, vendar če živimo po 
evangeljskih vrednotah, se morejo stvari spremeniti v dobro vseh.         

• Potrudimo se delati skupaj z vsemi dobro-namernimi ljudmi!  
 

“Zunanje puščave v svetu naraščajo, ker so notranje puščave postale tako obsežne…  
Pomagajmo drug drugemu poglobiti svojo osveščenost… voditi ljudi ven iz puščave, proti 
krajem življenja, proti prijateljstvu z Božjim Sinom, proti Njemu, ki nam daje življenje in to 
življenje v obilju.” (Benedict XVI, Sunday, 24 April 2005).  

• Povabimo koga na čaj, na sprevod v naravo – preprosto za pogovor in biti skupaj!  
 
Da je življenje negotovo in krhko, vsi doživljamo sedaj na nov način. To skupno izkušnjo 
lahko uporabljamo kot nov jezik, ki ga razumejo vsi ljudje. Zato podnebni problemi dajejo 
priložnost za oznanjevanje blagovesti Jezusa Kristusa in za posredovanje krščanskih vrednot 
ter vizije o človeštvu.       

• Uporabljajmo ta novi jezik z globljo osveščenostjo pri našem pouku in vzgoji!  
 
Molitev in evharistija poglabljata naše življenje po evangeliju. Molitev dviga našega duha, 
nas utrjuje in nas vodi k dejanjem, ker postane vir dejanj. V Stari zavezi, posebej v Psalmih,      
sam obstoj in lepota stvarstva vodita do češčenja Boga! 

• Bodimo bolj pozorni med skupno molitvijo in napišimo svoje lastne Aleluja psalme!  
 
Sklepna molitev   
 

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, 
posebno s soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas; 

lepo je in v velikem sijaju žari, Tebe, Najvišji, odseva… 
 

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi, 
mnogo koristi ponižna, dobra in čista… 

 
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji, 

in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem… 
 

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti. 
(prim. Sončna pesem sv. Frančiška Asiškega) 

 




