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Uvod 
“Pregovor v jeziku svahili gre takole: ‘wapiganapo tembo nyasi huumia’, kar pomeni: 'ko se 
bojujejo sloni, je trava tista, ki je poteptana'.” Vojna more uničiti leta napredka z eno samo 
bombo, izstreljeno na šolo ali bolnišnico. Vzeti more učitelja, bolničarko, inženirja ali starša 
z enim samim pritiskom na sprožilec. Lahko povzroči trpljenje za vse življenje s posilstvom 
ženske ali ubojem otroka” (Kako dela Karitas: Mir in sprava). Zavedajmo se, da je delo za mir delo 
za razvoj, zdravje in spravo ter nenasilje. Letošnja tema Mednarodnega dneva miru je: »Daj 
slišati svoj glas!« Storimo to!  
 
Klic k molitvi 
Obrnimo se k Mariji in z zaupanjem recimo: "Marija, Kraljica miru, tebi zaupamo svoje 
življenje. Obvaruj nas pred vojno, sovraštvom in zatiranjem. Nauči nas živeti v miru in se 
vzgajati za mir. Navdihuj nas, da bomo delovali pravično in spoštovali vse, kar je Bog 
naredil. Trdno zakorenini mir v naših srcih in v našem svetu. Amen" (bl. papež Janez Pavel II.). 
 
Izkušnje 
“21. september 2011 zaznamuje 30. obletnico Mednarodnega dneva miru… Leta 1981 je 
Generalna skupščina Združenih narodov razglasila, da bo dan posvečen spominu na ideale 
miru in njihovi krepitvi, tako v okviru narodov kot tudi med njimi. Skupščina je pozvala vse 
države članice, organe Združenih narodov ter regionalne in nevladne organizacije, narode in 
posameznike, naj na različne načine praznujejo ta dan, posebej še preko vseh sredstev vzgoje 
ter sodelujejo z Združenimi narodi v upoštevanju tega dne.”  
 
“Vzgoja in sadovi le-te so bili osrednjega pomena pri obhajanju tega dne. Mladi, fantje in 
dekleta, vsepovsod razodevajo moč, ki je v povezovanju, obračanju na druge in v skupnem 
izmenjavanju za skupno zadevo dostojanstva in človekovih pravic, po čemer hrepenijo 
ljudstva. V poklon njim in duhu, ki ga predstavljajo, smo izbrali za letošnjo temo 'Daj slišati 
svoj glas', pod splošno idejo miru in demokracije” (Mr. Kiyo Akasaka, UN Under-Secretary-General 
for Communication and Public Information, on the100-Day Countdown to International Day of Peace). 
 
Obhajanje letošnjega Mednarodnega dneva miru nam more pomagati poglobiti naše 
razumevanje in življenje Klica k solidarnosti, posebej še klica k vzgojno-izobraževalnemu 
delu, ki spreminja. Vzgoja nas usposablja, da smo prepričani, da je "ena beseda, ki prinaša 
mir, boljša od tisoč praznih besed" (Siddhartha Buddha).  
 
Razmišljanje 
"In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu" (Flp 
4,7). 
 



"Ljubite svoje sovražnike” (Lk 6, 27).  Ta evangeljski odlomek imamo po pravici za magna 
carta – veliko listino krščanskega nenasilja. To ne temelji v podleganju zlu, kot trdi napačna 
razlaga besed "tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo" (prim. Lk 6: 29), ampak v 
odgovarjanju na zlo z dobroto (prim. Rim 12, 17-21) in s tem drobiti krivičnosti" (Benedikt XVI, 
Angelus, 18. februar 2007).  
 
15. junija 2007 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 2. oktober za Svetovni 
dan nenasilja. Svetovna organizacija je ob tem vse države in ljudi pozvala, naj svetovni dan 
nenasilja praznujejo "v primerni drži in naj širijo sporočilo nenasilja, vključno preko vzgoje 
in javnega osveščanja" (Wikipedia). "Nenasilje je največja moč, ki jo ima človeštvo na 
razpolago. Bolj je mogočno kot najmogočnejše orožje za uničevanje, ki ga je zasnovala 
človekova genialnost" (M. Gandhi).  
 
"Če nimamo miru, je to zato, ker smo pozabili, da pripadamo drug drugemu. Nekoč so me 
vprašali, zakaj se ne udeležujem proti-vojnih demonstracij. Rekla sem, da tega ne bom nikoli 
storila; toda takoj, ko bodo imeli mirovni shod, bom tam" (mati Terezija iz Kalkute). 
 
Dejanje 
Obhajanje Mednarodnega dneva miru je priložnost za vsakogar, da se vključi v spodbujanje 
miru:  

• Upoštevajte trenutek miru 12. septembra opoldne kot močno znamenje povezanosti 
preko vsega sveta in ljudi, ki so vanj vključeni. 

• Molite za mir, pripravite premišljevanje, prižgite svečo ali zvonite z zvonom; ob tem 
se spomnite svete dolžnosti biti ustvarjalci miru. 

• Organizirajte molitveno bedenje za mir, posebej za mir v deželah, kjer je vojna.  
• Berite o ljudeh, ki so dali svoje življenje, ko so delali za obrambo miru in so delovali 

nenasilno; tistim, ki so bili v stiskah, pa delali dobro.   
• Napišite misli o miru, rišite o tej temi in to delite z drugimi.  
• Preprosto: bodite ustvarjalni! Pa drugim povejte, da vam je mir pri srcu. Nikoli ne bi 

smelo biti zgolj naključje, da mislite na mir, ampak verujte v mir za vse! 
 
Sklepna molitev 

Devica milostljiva, Mati človeštva,  
obrni svoj obraz na može in žene našega časa, 

na ljudstva in na njihove voditelje,  
na narode in na kontinente;  

potolaži tiste, ki jokajo, ki trpijo,  
ki jih stiskajo človeške krivice; 

podpiraj tiste, ki omagujejo pod težo naporov  
in gledajo v prihodnost brez upanja; 

opogumi tiste, ki delajo za graditev boljšega sveta, 
kjer naj vlada pravičnost in kraljuje bratstvo,  
kjer ni več sebičnosti, sovraštva in nasilja. 

Vsaka oblika in vsako znamenje nasilja 
naj bosta premagana z 

miroljubno Kristusovo močjo. 
 (Benedikt XVI., Molitev k Mariji, Viterbo, 6. september 2009) 
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