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Uvod
Dobra novica za vse nas je, da kot globalna skupnost vedno bolj skrbimo za naš svet.
Septembra lani smo na konferenci v Združenih narodih slišali za primere, kako morejo ljudje
narediti čudovite stvari za zemljo. Eno celo mesto uporablja skoraj samo sončno energijo.
Študentje v vasi pridelajo hrano zase na njihovi šolski farmi in se naučijo, kako skrbeti za
živali in rastline in preko tega ljubiti naravo.
Klic k molitvi
Molimo, da bi nam Sveti Duh, vir vseh dobrih idej in moči, pomagal uresničiti te ideje. Bog je
ustvaril vesolje in vidi, da je dobro. Da bi znali skrbeti zanj in njegovo lepoto ohraniti za
rodove, ki prihajajo. Dotlej ne poznamo drugega kraja, kjer bi ljudje, Božje stvari, mogli živeti
in se razvijati. Storimo vse, kar moremo, da ohranimo lepoto, barvitost in raznolikost na naši
zemlji. Molitev more spremeniti naša srca in izboljšati naša dejanja za splošno blaginjo vseh.
Izkušnje
Največja okoljska katastrofa na Madžarskem se je zgodila 4. oktobra 2010, ko je v zasebni
tovarni aluminija počil zadrževalnik strupenega rdečega blata. Zaradi počene zajezitve je
mešanica 600-700 kubičnih metrov rdečega blata in vode zalila nižje predele naselij
Kolontar, Devecser in Somlovasarhely. Rdeče blato je bilo strupeno za ljudi in za vse žive
stvari.
Po tej katastrofi se je pokazalo medsebojno sodelovanje kot nikoli poprej. Madžarska vlada,
ljudje, podjetja, dobrodelne organizacije, civilne organizacije, Cerkve, policija, gasilci – vsi so
delali skupaj vsak dan in to več kot leto dni. Sedaj so ponovno zgrajene vse stavbe; družine
imajo nove domove in okolje je bilo očiščeno in pripravljeno za nov začetek. Vsi so bogatejši
za izkušnjo sodelovanja ljudi in skrbi za stvarstvo, v hvaležnosti Svetemu Duhu, viru vseh
dobrih dejanj.
…
Živalska vrsta koal (rastlinojedi drevesni medvedek vrečar), simbol Avstralije, je v nevarnosti,
da izgubi svoj življenjski prostor zaradi podnebnih sprememb in tihega ubijalca, okužbe z
bakterijo klamidija. V predelu Avstralije Queensland se je med leti 2001 in 2008 zmanjšalo
njihovo število v mestnih predelih za 45 odstotkov, za 15 odstotkov pa v njihovem naravnem
okolju. Več kot 50 odstotkov koal je okuženih z bakterijo klamidija.
Kjer so koale okužene tudi s koala-retrovirusom, postane njihov imunski sistem oslabljen. Zelo
hitro poginejo zaradi klamidije ali drugih bolezni; medvedke vrečarice pa pogosto postanejo
neplodne. Koale izumirajo s skrb zbujajočo hitrostjo; treba je najti cepivo in to hitro! Izbira je,
da se ne naredi ničesar ali pa da se stopi skupaj in financira raziskave za ohranitev koal.

Premislek
Madžarska nova ustava dobro izraža solidarnost z vsem stvarstvom. “Obvezujemo se, da bomo
spodbujali in ščitili našo dediščino… Odgovorni smo za naše potomce; zato moramo varovati
življenjske pogoje prihodnjih generacij s tem, da preudarno uporabljamo svoje materialne,
intelektualne in naravne vire… Zastopamo načelo, da more biti osebna svoboda popolna samo v
sodelovanju z drugimi” (Madžarska ustava, državno priznanje 25. april 2011).
“Vsi naravni viri, zlasti še kmetijske površine, gozdovi in zaloge pitne vode, biološka
raznolikost – zlasti še avtohtone rastline in živalske vrste – ter kulturne pridobitve morajo biti
del skupne narodne dediščine; država in vsak človek pa bi se morali zavezati, da jo bodo
varovali, podpirali in ohranjali za prihodnje rodove” (Madžarska ustava, člen P).
“Bog ustvarja iz ljubezni in to seganje stvarjenja navzven je poslanstvo Boga, iz ljubezni in
zaradi ljubezni. Ko kristjani rečemo: 'Bog je ljubezen', povemo več kot le dejstvo, da Bog ljubi.
Povemo, da je Bog dinamična ljubezen v odnosu; je dar, ki se podarja sam od sebe.
Učlovečenje, ki je izpolnjenost stvarjenja, lahko opišemo kot največje dejanje solidarnosti –
Bog se združi s stvarstvom kot del stvarstva!
Horizontalna razsežnost solidarnosti se nanaša na stvarjenje in sicer s strani stvari. V tem
smislu pomeni solidarnost to, kar pomeni biti človek, ustvarjen od Boga in tesno povezan z
vsem ostalim stvarstvom. Deležni smo tega, kar Bog dela v našem svetu po nenehnem dejanju
stvarjenja” (dokument Nove razmere, 2.B).
Dejanja
•
•
•
•

Kot skupnost ali skupaj z drugimi si poglejte pomenljiv film, kot je npr. na You Tube film
“The Home” (1:33:18 min.) ali “HOME-the environment” (3:29 min.).
Narava nam pomaga priti bližje k Bogu, zato si vzemite v tem mesecu dan in pojdite
premišljevat v naravo. Izberite park, grič ali celo goro za to izkušnjo.
Poberite smeti in očistite kak predel; pustite ga lepšega, kot je bil poprej.
Ta mesec porabímo manj papirja in elektrike. Natisnite samo to, kar je v resnici potrebno;
porabimo manj papirnatih ali plastičnih vrečk; izklopimo električne aparate, kadar jih ne
rabimo.

Sklepna molitev
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on jo je osnoval na morjih,
on jo je utrdil na veletokih.
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo sme stati na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čistega srca,
ki svoje duše ne vzdiguje k praznim rečem
in ne prisega po krivem.
Prejel bo blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga svoje rešitve.
To je rod tistih, ki po njem povprašujejo,
ki iščejo tvoje obličje, Jakob.
(Psalm 24, 1-6)
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