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Uvod  
V vseh časih in kulturah vse od začetka je Bog klical žene z neverjetnim pogumom, ki so 
zaznamovale zgodovino. Samo nekaj imen: Judita, Ester, Kananejska žena in Marija iz 
Nazareta iz bibličnih časov; v novejšem času pa: Edith Stein, Rigoberta Menchú, Dorothy 
Day in mati Terezija Jezusova Gerhardinger. Poleg teh žena, vidnih v očeh javnosti, je, kot 
vsi dobro vemo, na tisoče drugih žena, ki so nepoznane, pa enako pogumne.       
 
Klic k molitvi   
Troedini Bog, ti si nas ustvaril, da bi živeli v skupnosti, svobodi in sreči. Zahvaljujemo se ti 
za vse žene sveta, ki preko svoje neuklonljive moči in vztrajnosti v boju za življenje odražajo 
tvojo navzočnost. Odpri nam srce in misli, da se bomo naučili, kako jim pomagati pri 
uresničevanju pravičnosti in ljubezni, ki ju ti želiš za vse človeštvo. To te prosimo, ker 
čutimo, da si nam ti dal moč biti soudeležene pri tvojem stvarjenju. Amen. 
  
Izkušnje 
Ali ste vedeli, da je “skupno gledano 83,1 % samohranilk mater v primerjavi s 16,9% tistih, 
ki so očetje”? (“Samohranilci”, WIKIPEDIA, prosta enciklopedija) . 
 
V zgodovini Latinske Amerike so prišli raziskovalci iz Evrope in ker so pustili svoje žene 
doma, so imeli otroke z ženami novega sveta, katere pa so potem mnogi zapustili. Tako se je 
že zgodaj uveljavil "vzorec" mater samohranilk njihovih družin.     
 
Življenje in bojevanje s to resničnostjo še vedno kliče po ženah z velikim pogumom, ki v 
svojem življenju stojijo pred na videz nemogočimi ovirami v njihovem spopadanju za svoje 
življenje, za življenje njihovih otrok in njihovega sveta. Tukaj je nekaj zgledov:   
 
Gloria je 36 let stara mati petih otrok, ki živijo v mestni četrti z revnim prebivalstvom v 
okolici mesta Asunción v Paragvaju. Spoznale smo jo, ko je njen 17-letni sin, narkoman, 
neke noči vdrl v našo hišo in iskal denar za mamila. Njegova mati je bila zelo iskrena; ni ga 
ščitila, a vendar razodevala pravo ljubezen do svojega sina. Tudi med okrevanjem po bolezni 
išče, kako bi pomagala svojemu sinu, ki je pripravljen na zdravljenje, in za druge mlade v 
okolici z enako zasvojenostjo.         
 
Elvira, stara 65 let, živi v drugem revnem predelu mesta Asunción, in podpira štiri vnuke. 
Vsak dan zgodaj zjutraj naredi in prodaja masamora (puding, narejen iz koruze), da zasluži 
denar za njihovo kosilo. Njen bolni mož pa ji pomaga, da je njihova majhna hišica čista in 
urejena.     
 
Marcela iz Lime v Peruju je dobila finančno pomoč, da se je izučila za medicinsko sestro, ni 
pa nikoli imela denarja, da bi dobila spričevalo. Sedaj, 25 let kasneje, v zgodnjih 40-tih letih 
življenja, s tremi mladoletnimi otroki, za katere mora skrbeti sama, ker jo je mož zapustil, po 



dveh operacijah raka ter po letih bojevanja za študij in skrb za družino s šivanjem in z 
vsakim, delom, ki ga je mogla dobiti, je končno prišla do tega, da bo prejela spričevalo 
medicinske sestre.    
 
Premišljevanje  
Žene so vrata, skozi katera je vsako človeško bitje vstopilo v ta naš svet. Papež Janez Pavel 
II. navaja to dejstvo kot vir njene poklicanosti, pa tudi kot vir njenega poguma: “Moralna in 
duhovna moč žene se povezujeta z zavestjo, da ji je Bog na poseben način zaupal človeka 
bitje … in to na poseben način določa njeno poklicanost.”      
 
In še naprej pravi: “Žena je močna zaradi zavesti o njej zaupanem poslanstvu…, celo v 
pogojih družbene diskriminacije, v katerih mora morda živeti. Ta zavest in ta osnovna poklic 
je spominja ženo na dostojanstvo, ki ga je prejela od Boga samega…” (Janez Pavel II., Apostolsko 
pismo o dostojanstvu žene,  15. avgust 1988, št. 30). 
 
Zatiranje in diskriminacija žena ostajata še naprej zelo stvaren del njihovega življenja danes. 
Spodbujati življenje znotraj te stvarnosti terja in kliče po neuklonljivem pogumu žena. Smo 
na poti k osvoboditvi ženske.   
 
“Ta pot se mora nadaljevati. Toda prepričan sem, da skrivnost hitrega napredovanja v 
doseganju polnega spoštovanja žensk in njihove identitete vključuje mnogo več kot preprosto 
obsodbo diskriminacije in krivic, pa čeprav je to potrebno. Tako spoštovanje mora biti najprej 
in predvsem pridobljeno z učinkovito in umno kampanjo za napredovanje žensk in se 
osredotočati na vsa področja njihovega življenja, začeti pa se mora s splošnim priznanjem 
dostojanstva žensk” (Janez Pavel II., Pismo Ženam na konferenci v Pekingu, 29. junij 1995). 
 
Dejanje 

• Zahvalite se Bogu za darove žena kot jih vidite živete v vaših vsakodnevnih stikih z 
njimi.  

 
• Informirajte se o napredku, ki je bil narejen po konferenci v Pekingu leta 1995 z 

branjem zadnjega poročila: The World´s Women 2010: Trends and Statistics. 
 

• Poslane ste nas kliče, naj bomo “posebej pozorne do mladine in žena” in naj “v drugih 
pospešujemo voditeljske sposobnosti” (PS, K24; GD, 35). Podpirajte in spodbujajte žene 
v svojem okolju, ki so preobremenjene s skrbmi za družino, v njihovih naporih, da bi 
njihovi partnerji prevzeli odgovornost kot očetje in možje. Ohrabrite jih s tem, da jih 
vzgajate v njihovem dostojanstvu in pravicah.      
 

Sklepna molitev 
Bog Stvarnik, Oče in Mati, zahvaljujemo se ti za tvoj klic ženam, da porajajo življenje in ga 
hranijo, pogosto tudi z velikimi žrtvami in pogumom. Zahvaljujemo se ti za mnoge čudovite 
žene v našem življenju, ki odražajo tvojo lepoto in dobroto. Vemo, da ti slišiš klice žena po 
vsem svetu po enakosti, pravičnosti, spoštovanju in ljubezni za vse. Prosimo za tvojega 
Svetega Duha, da bi nas vodil in utrdil v tem delu za osvoboditev od vsega zla diskriminacije, 
zatiranja in nasilja, da bi tvoje kraljestvo ljubezni moglo postati resničnost v našem svetu. To 
te prosimo po Jezusu, tvojem Sinu, ki je dal svoje življenje za to osvoboditev. Amen.       
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