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Uvod
“Ko najdeš mir znotraj sebe, postaneš tiste vrste oseba, ki more živeti v miru z drugimi” (Peace
Pilgrim Quotes – citati romarjev za mir). “Mir je ena najbolj dragocenih potreb človeštva. Je tudi
najvišji klic Združenih narodov” (generalni tajnik ZN Ban Ki-Moon). Ob vseh idealih, ki jih ima
človeštvo o miru, še vedno ni trajnega miru na tem svetu. Vsak dan slišimo o nemirih, vojnah,
bojih, sovraštvu, ubojih nedolžnih ljudi, povzročeni škodi in krutosti… Razširjajmo svoje
prepričanje, da je mir mogoč, da mir more prevladati na tej čudoviti zemlji, ki nam je dana in
ki je namenjena vsem ljudem.
Klic k molitvi
Izročimo svoje misli in molitev za mir »Kraljici miru, Materi Jezusa Kristusa, ki ga imenujemo
tudi “naš mir” (Ef 2,14). Marija naj nam v svojem Sinu pokaže pot miru in razsvetli naše oči, da bi
mogli prepoznati njegov Obraz v upodobitvi vsake človeške osebe, srcu miru« (Poslanica papeža
Benedikta XVI. za svetovni dan miru 2007); da bi mir kot neukrotljivo hrepenenje, navzoče v srcu
vsakega človeka, ne glede na njegovo posebno kulturno istovetnost, prevladal na zemlji.
Prosimo za milost, da bi se vsakdo čutil zadolženega delati za to veliko dobrino, ki nam je
zaupana.
Izkušnja
“Mir = prihodnost”, je tema Mednarodnega dneva miru 2010. Osrednja misel te teme je vloga,
ki jo imajo mladi pri graditvi miroljubnega sveta. Generalni sekretar Združenih narodov Ban
Ki-Moon je 13. junija, pri odštevanju stotih dni pred Dnevom miru, spodbujal mlade, naj
načrtujejo in sodelujejo pri projektih, ki bodo pomagali prinašati mir v njihovo okolje, šole in
dežele. “Mladi že imajo odločilno vlogo v delu za mir. Vendar vem, da morejo narediti še več.
Zato ta Mednarodni dan prihaja z izzivom za mlade, kjerkoli so: razširite delo za graditev miru.
Svoje načrte in ideje ustvarjalno in navdušeno delite z drugimi. Svetovne zadeve bodo kmalu v
vaših rokah, ” je rekel Ban.
“Ko začenjamo odštevati dneve do Mednarodnega dneva miru, prepoznavamo dve resnici:
mladi bomo mogli samo v miroljubnem okolju polno razviti svoje zmožnosti; in mladi imajo
zmožnosti za graditev miroljubnega sveta danes,” je še rekel Ban.
Iz izkušnje naše kongregacije potrjujemo delo za mir, ko pravimo: “Znova smo prepričane, da
je apostolat vzgoje in izobraževanja naš odgovor na krik ljudi in vsega stvarstva. To je
konkreten izraz naše solidarnosti z vsemi. Zato se zavzemamo, da bi vsi imeli vzgojnoizobraževalne možnosti, posebno tisti, ki so odrinjeni na rob in pozabljeni. Kjer je le mogoče,
vzpostavljamo povezave med področji našega apostolata po vsem svetu. Sodelujemo z drugimi
na vseh ravneh in delimo z njimi našo karizmo in duhovnost. Svoje poslanstvo v prihodnost
nadaljujemo skupaj” (Klic k solidarnosti).

Premišljevanje
“Za nadzornika ti bom postavil mir, za priganjača pravičnost. V tvoji deželi ne bo več slišati o
nasilju, ne o pustošenju in razdejanju v tvojih mejah” (Iz 60, 17-18).
Mir mora biti prva prednost za vse dežele na vseh kontinentih… Nihče ne more prezreti usode
svojih bratov in sester… poslanstvo diplomatov je nadvse pomembno. Poklicani so ustvarjati
vezi drug z drugim in graditi mostove med svojimi deželami ter tako dati nezanemarljiv
prispevek k prijateljstvu med narodi…« (Janez Pavel II., Novim ambasadorjem, 17. maja 2002).
"Mir ne temelji samo na spoštovanju človekovih pravic, marveč tudi na spoštovanju pravic
narodov, zlasti pravice do neodvisnosti… Mednarodna ureditev zahteva ravnotežje med
posebnim in splošnim, k čemur so poklicani vsi narodi, ki jim je prva skrb živeti v miru,
spoštovanju in solidarnosti z drugimi narodi" (Kompendij družbenega nauka Cerkve, 157).
"Kot Shalom bomo prežemale vse svoje dejavnosti z vztrajnim iskanjem resnice in sodelovale
z drugimi, katerih iskanje prispeva h graditvi miru" (Šolske sestre de Notre Dame, Cilji Shalom-a).
Dejanje
"Naj se naša doba zapiše v zgodovino kot doba rojstva novega spoštovanja do življenja,
odločnega prizadevanja za trajnostnost, pospešene borbe za pravičnost in mir in veselega
praznovanja življenja" (Listina o zemlji). Kaj lahko naredimo za to?
• Molimo za mir in naredimo Dneve miru za pomenljiv dogodek v skupnosti in tam, kjer
delamo.
• Kar boste naredili na Dan miru, dajte na spletno stran; naj tudi drugi vedo o vaši
zavzetosti za mir.
• Dovolite svojemu srcu, da dobi navdih pri tem, kar drugi delajo na Dan miru; pridružite
se drugim ljudem dobre volje pri njihovih prizadevanjih za mir.
• Obiščite koga v svoji soseščini, ki ni najbolje sprejet, kajti “samo ljudje na tem svetu so
tisti, ki morejo ustvarjati mir” (Ahmad Fawzi).

Sklepna molitev
Molímo k Stvarniku narave in človeka, resnice in lepote:
Usliši naš glas, ker je glas žrtev vseh vojn in nasilja med posamezniki in narodi.
Usliši naš glas, ker je glas vseh otrok, ki trpijo in bodo trpeli, kadar ljudje verjamejo v orožje
in vojno.
Usliši naš glas, ko te prosimo, da vsadi v srca vseh ljudi modrost miru, moč pravičnosti in
veselje bratstva.
Usliši naš glas, ker govorimo v imenu množic v vseh deželah in v vseh zgodovinskih
obdobjih, ki nočejo vojne in so pripravljene hoditi po poti miru.
Usliši naš glas in nam podeli spoznanje in moč, da bomo mogli vedno odgovarjati na
sovraštvo z ljubeznijo, na krivice s popolno predanostjo pravičnosti, na potrebe z
razdajanjem samih sebe, na vojno z mirom.
O Bog, usliši naš glas in podeli temu svetu tvoj trajen mir. Amen.
[papež Janez Pavel II.]
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