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Uvod 
Deset let je minilo, odkar je bila septembra 2000 sprejeta zgodovinska Deklaracija tisočletja. 
V njej je bila s strani vlad, zasebnega sektorja in civilne družbe poosebljena pripravljenost, ki 
je brez primere, da bi pomagali dvigniti iz revščine milijone ljudi. Od tedaj so mnoge 
nevladne organizacije (NGO) razvile mikro-finančne organizacije in zadruge ter tako 
pomagale tisočem ljudem z mikro-posojili in drugimi uslugami, da so zaslužili za preživljanje 
in izšli iz revščine. Ob spoznanju, da se osiromašeni ljudje poleg dostopa do posojil soočajo z 
mnogimi izzivi, te nevladne organizacije (NGO) zagotavljajo holističen paket ne samo 
posojila, ampak tudi usposabljanje, da se potem sami lotijo majhnih, dolgotrajnih poslov.        
 
Klic k molitvi 
“Daj nam danes naš vsakdanji kruh…” s temi besedami nas Jezus kliče, da bi gledali na našo 
globalno družbo znotraj duhovnega kraljestva, obenem pa tudi prepoznali, kako je ta molitev 
zasidrana v praktičnosti naše sedanje stvarnosti. Spominja nas na vsemogočnega Stvarnika, ki 
vlada vesolju, istočasno pa se zanima za vsakega izmed nas. Kliče nas k premisleku o vsakem 
stavku in k dejanjem.      
 
Izkušnja 
Ko boste naslednjič naredili požirek vaše najbolj priljubljene bio-kave iz pravične trgovine, 
pomislite na Zaro. Zara je prizadevna mati treh otrok, ki prideluje bio-kavo v Severnem 
Peruju. Poznana je kot “minifundista”, ena od perujskih manjših kmetov, ki pridelajo večino 
kave v deželi, vendar težko pridejo do posojil in drugih nujnih storitev, ki bi jim pomagale, 
da bi izšli iz revščine. Zato je Zarino članstvo v majhni zadrugi tako pomembno za njen 
uspeh. Zaradi tega članstva, majhnih posojil in usposabljanja, ji je uspelo izboljšati pridelek 
in kvaliteto njenih proizvodov in tako tudi izkupiček. (celotna zgodba:                : 
http://www.globalpartnerships.org/sections/impact/impact_success_stories.htm)  
 
Premislek 
 “Daj nam danes naš vsakdanji kruh” (Mt 6,11). Z eno samo besedo, "naš",  je vse človeštvo 
povezano skupaj v eno skupino. Kruh zaobjema vse naše ekonomske pravice – hrano, streho 
nad glavo, skrb za zdravje, itd.   
 
Beseda vsakdanji  ima za posledico, da ni kopičenja ogromnega izobilja, da ne prosimo za 
kruh zase, medtem ko ga jemljemo od drugih s tem, da plačujemo krivične plače, 
zagotavljamo velike profite ali uničujemo okolje. Ko izbiram kot potrošnik, ali se spomnim 
žena, kot je Zara, kmetov in tovarniških delavcev v drugih deželah, ali mislim na skupno 
dobro za vse moje bližnje?   
 
“Čeprav se razlikujemo v kulturah, smo (Šolske sestre de Notre Dame) združene v poslanstvu 
in se odločamo za skupno dobro” (Klic k solidarnosti).  Po tradiciji je bila vzgoja otrok in 
mladih v mnogih različnih kulturah naša obveza za skupno dobro. Danes bi morda mogle 
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razmišljati o moralni utemeljenosti naših ekonomij in odkrivati, kako more mikro-
financiranje voditi iz revščine ter prepoznati novo funkcijo za skupno dobro.    
 
“Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju” (Jn10,10). Vsak dan vidimo prizore 
naših bratov in sester, ki ne dobivajo dovolj kruha, da ne govorimo o osnovnih potrebah v 
izobilju. Slišimo o agrarni industriji, ki določa cene živil ter o finančnih špekulantih, ki na  
terminskih blagovnih trgih zvišujejo cene hrane do zgodovinskih nivojev. Ali se lahko kot 
odgovorne državljanke in vzgojiteljice kaj več naučimo o tem, ter kako pohlep, pomanjkanje 
transparentnosti in krivični programi prizadenejo skupno dobro?       
 
Dejanje 
Pogovorite se o nekaterih teh vprašanjih s članicami skupnosti in/ali sodelavci v apostolatu. 

• Ali naša zahteva po najnižjih možnih cenar navadno koristi skupnemu dobremu?  
• Kako pomembno je, da prinašamo evangeljske vrednote, da bi imele vpliv na naše 

potrošniško prakso?  
• Kako branim vladne programe, ki so osredotočeni na najbolj ranljive?  
• Kakšna je moja vloga pri delu za skupno dobro in mojem okolju, mestu, deželi?  
• Kako lahko izvoljene funkcionarje spominjam na njihovo odgovornost, da skrbijo za 

skupno dobro? 
 

Raziskujte načine, kako biti solidarne in kako delati v solidarnosti; oglejte si:  
www.coc.org; www.globalpartnerships.org; 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/index_en.htm;  
www.oxfam.org; www.kiva.org. 
 
Sklepna molitev 
Z ekonomskimi izbirami, ki jih naredim, morem podpirati dostojanstvo mnogih delavcev.  
Molimo sedaj z besedami Caritas, delavke iz Nikaragve:  
 

Hvala, Bog, da smem živeti ta nov dan!  
Še bolj pa ti hvala, da mi dovoliš začeti ta delavnik. 
 
Prosim te, Bog, daj mi moč tvojega blagoslova: deliti napore z mojimi sodelavci, 
priznati moje napake in še danes spremeniti, karkoli bi moglo ovirati moje 
jutrišnje delo, sama ali v kolektivni odgovornosti.  
 
Prosim te, Bog, bodi delavec tukaj in mi dovoli biti tvoje orodje za pripravo tvoje 
veličastne vrnitve, v harmoniji opravljene dolžnosti, s potrpežljivostjo sredi 
nepotrpežljivosti, s skupnostjo navkljub preziranju, z veseljem, kjer je bila žalost.   
  
Prosim te, Bog, da bi dobili delo tisti, ki ga nimajo, za močno voljo vsem tvojim 
otrokom, da bodo mogli deliti ta blagoslov. V zameno, Bog, ti darujem malo: 
preprosto vsak trenutek tega dne, kot bo prišel. 
 
Naj bomo tvoji sinovi in hčere, z dvignjenimi glavami v materialnem delu, potem 
pa se pripravimo za počitek v tvojem objemu in pričakovanju prihoda novega dne, 
v katerem te bomo slavili: danes, jutri, vedno, dokler naše življenje ne bo tvoje 
življenje.  
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