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Uvod 
Videti je, da v tem času ni konca dogodkom zlorabe otrok. Na Japonskem je število primerov 
zlorabe, ki so jih obravnavali socialni centri za mladino, v letu 2008 naraslo na 42.662 in 
preseglo najslabši rekord v preteklosti. Statistike kažejo, da je med storilci zlorab 60,4% 
mater in 24,8% očetov. Število zlorabljenih osnovnošolskih otrok (7-12 let) znaša 15.814,  
otrok v vrtcu (3-6 let) znaša 10.211, najmlajših (od rojstva do 3 let) pa 7.528. 
 
Slišimo poročila o zlorabi otrok po celem svetu in številke se vedno bolj 
dvigajo. Vzroki za te pojave so nezrelost, neizkušenost, neodgovornost in 
pomanjkanje starševske ljubezni. Res je obžalovanja vredno, da se vsak 
dan uničujejo življenja mnogih nedolžnih otrok. Posledice teh pojavov so 
za moderno družbo velike in za bodočnost že zvoni alarm. Slika 
prikazuje „boginjo usmiljenja“, vrhunsko delo japonskega umetnika  
Hogai Kano (1828-1888). Materino naročje je najbolj gotov prostor za 
vsakega otroka in kitajske besede za materino naročje (子宮) pomenijo 
„otrokova palača“. V materinem naročju je otrok varen in prejema od 
boginje usmiljenje. Ta slika, ki jo je Hogai končal le malo pred smrtjo, 
predstavlja materino ljubezen in gane srca tistih, ki jo ogledujejo.   
 
 
Klic k molitvi 
To je zgodba, ki se je zgodila na nekem polju. Fazanka je pomladi zgradila gnezdo v travi. 
Kmalu zatem je na tem polju izbruhnil velik požar, toda fazanka ni zbežala. Ko so ogenj 
pogasili, so našli fazanko s trebuhom na zemlji. Pod trebuhom je bilo šest živih mladih 
fazanov, ki so se ravno izvalili. Fazanka je rajši umrla, da je zaščitila svoje mladiče. Kako 
velika je lahko materina ljubezen.   
 
 
 

Izkušnja 
 
Policija je priprla zakonski par, ker svojo štiriletno hčerko nista dovolj hranila in so jo našli 
nezavestno zaradi podhranjenosti. Preiskovalci so ugotovili, da sta od maja 2008, to je sedem 
mesecev dolgo, svoji hčerki dajala samo dvakrat na dan gotov obrok iz trgovine onigiri 
(polnjene riževe kroglice), kar je povzročilo nezavest. Decembra je par prinesel deklico v 
bolnišnico, ki je prijavila dogodek krajevni policiji in socialnemu centru za mladino v  mestu 
Nagoya. Ob prihodu v bolnišnico je bila deklica visoka le 83  cm in je tehtala samo sedem 
kilogramov, manj ko polovico povprečne teže otrok njene starosti.  (The Mainichi Daily News, 24 
junij 2010) 
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Žena, ki so jo zaprli, ker je ubila svojo pet let staro hčerko, je povedala preiskovalcem, da je v 
preteklosti vključila pralni stroj s hčerko v njem. Od maja je večkrat z lepilnim trakom zlepila 
hčerkine ude, jo stlačila v pralni stroj in ga vključila. Osumljena oseba je zalepila tudi usta 
hčerke in pokrov pralnega stroja, da žrtev ne bi mogla uiti. Povedali so, da mati zanika, da bi 
imela namen umoriti hčerko. Svoja dejanja je smatrala kot vzgojno sredstvo za svojega 
otroka.  
Ženo so prijeli, ko je policija iskala dva človeka in pri tem 30. junija v mestu Hirado  našla 
ženo na pomolu, ki je držala v roki vrv z dekličinim truplom v oceanu. Obtožena je, da je 
umorila svojo hčerko, ko jo je 27. junija zadavila z vrvjo okrog vratu.. (The Mainichi Daily News, 
14. julij 2010) 
 

Refleksija 
 
“Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi, če bi one 
pozabile,  jaz te ne pozabim.“ (Iz 49,15) 
 
Jezus je rekel: „Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim,…In objel jih je, položil 
nanje roke in jih blagoslavljal.“ (Mk 10, 14,16) 
 
„Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in 
vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, 
poškodb ali zlorab, ali zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja 
vštevši spolne zlorabe, medtem ko je pod skrbništvom staršev, zakonitih skrbnikov ali 
katerekoli druge osebe, ki skrbi zanj.  (Konvencija o otrokovih pravicah, OZN, člen 19,1) 
 
 
Dejanje 
 
Otroci so naše bogastvo, ki bodo oblikovali bodočnost sveta. Otroci so božji dar. Otroci so 
blagoslov z nebes.  
 

• Kaj mislite o teh vrednotah? Kaj lahko storite, da bi te vrednote delili z ljudmi 
okrog vas? 

• Zahvalite se staršem ali osebam / ljudem, ki so vas vzgojili, spomnite se 
njihove ljubezni. 

• Kako bi mogli mladim materam in mladim ženam, ko bodo postale matere, 
posredovale, kako pomembni so otroci? 

• Pozdravite otroke v bližini in jim recite: „Vi ste dragoceni. Vesela sem, da ste 
pri meni.“ 

 
Sklepna molitev  
Mati Terezija Gerhardinger je nadvse ljubila otroke. Pogosto jih je ljubeče objela, da bi jim 
pokazala, kako zelo jo skrbi zanje. Otrokom je dala možnost, da se učijo, da bi preko vzgoje 
in izobrazbe postali srečni.  
 
Kot hčere matere Terezije delajmo za otroke, ščitimo njihove pravice in jim podarimo dobro 
vzgojo in izobrazbo. Amen. 
 
 




