Shalom
Mednarodna mreža za pravičnost, mir, in ohranitev stvarstva
kongregacije Šolskih sester de Notre Dame

Ime Shalom
S hebrejsko besedo »Shalom« je na najprimernejši način opisano apostolsko
prizadevanje za pravičnost. V svetopisemskem pomenu označuje Shalom dinamično
delovanje, ki je usmerjeno v prizadevanje za edinost vsega v Bogu. Shalom
uresničujemo, če živimo v sozvočju z Bogom, s samim seboj in s celotnim stvarstvom. S
psalmom 85 Shalom izraža željo, da bi se med seboj srečevali dobrota in zvestoba, da bi
se pravičnost in mir poljubila (prim. »Friede«, Lexikon für biblische Theologie, Xavier LeonDufour)

»Gospod pa mu je rekel: ´Mir s teboj, nikar se ne boj! Ne boš umrl´. Tedaj je
Gideon tam postavil oltar Gospodu in ga imenoval: Gospod je mir« (Sod 6, 3224).

Definicija
Shalom je Mednarodna Mreža Kongregacije Šolskih Sester de Notre Dame za
Pravičnost, Mir, in Ohranitev Stvarstva. Zgrajena je na dinamični povezanosti med
vsemi Šolskimi sestrami de Notre Dame. Shalom deluje tako, da izraža vrednote in
stališča do pravičnosti, miru in ohranitve stvarstva na osebni ter skupnostni ravni, kot
tudi na državnem in mednarodnem področju. Na preroški način povzdiguje Shalom
svoj glas s tistimi, ki vpijejo po pravici, je glas tistih, ki so sami nemi v svojem
prizadevanju za pravičnost. Shalom je usmerjen v delovanje.

Utemeljitev
Shalom je bil ustanovljen kot odgovor na Prihodnje naloge. »Kot Kongregacija a želimo
ustanoviti Mednarodno Mrežo za Pravičnost, Mir, in Ohranitev Stvarstva« (19. generalni
kapitelj, 1992). Za pomen in delovanje Shaloma so nujno potrebni Jezus Kristus, Cerkev
in naša karizma (prim. Poslane ste, Prolog). S tveganjem v veri za pravičnejši in človeka
vrednejši svet oznanjamo možnost miru kot sad pravičnosti za vse stvarstvo. Prežete s
Kristusovo ljubeznijo in ljubeznijo do naših bratov in sester se dejavno vključujemo v
ustanavljanje pravičnejših struktur, ki spodbujajo k polnosti življenja, za spremembe
krivičnih ureditev, ki to polnost zavirajo.
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Cilj Shaloma
Shalom si prizadeva za take dejavnosti, ki vodijo k spravi, solidarnosti z zatiranimi, k
spodbujanju človekovega dostojanstva in k sodelovanju z ekološkimi gibanji, ki varujejo
našo zemljo. Z drugimi besedami: obvezujemo se za spodbujanje kulture življenja.
Zavezujemo se tudi k delovanju proti nasilju, manipuliranju z resnico, napadom na
družine, razvrednotenju žene in zapuščenosti otrok, razmeram, ki jih je Janez Pavel II.
označil kot kultura smrti (prim. Janez Pavel II. Velikonočna poslanica, 03. april 1994, Osservatore
Romano, Italija, Rim). Vzgajamo z vsem, kar smo in kar delamo. Verjamemo, da se cilji
Shaloma lahko uresničujejo v našem apostolskem služenju, to je, da je mogoče svet
spremeniti samo, če se spremenijo ljudje (prim. Poslane ste, K 22, 23).
»Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in
smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj
zarod, tako, da ljubiš Gospoda, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga
držiš« (5 Mz 30, 19 -20).
»Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe: nič drugega,
kakor da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s svojim
Bogom« (Mih 6,8).
»Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10, 10).

Naloge Shaloma
V duhu Shaloma si Šolske sestre de Notre Dame prizadevamo za oblikovanje svoje
zavesti in zavesti tistih, ki jim služimo s tem, da poudarjamo pravičnost, obsojamo
nepravična ravnanja, podpiramo pravične strukture, in skušamo spremeniti nepravične
strukture.
V duhu Shaloma oblikujemo realne alternative kulturi smrti.
V duhu Shaloma v svojem delovanju neutrudno iščemo resnico; sodelujemo s tistimi,
katerih delo in prizadevanje pripomoreta k ustvarjanju miru.
V duhu Shaloma koristimo možnosti pozitivnega vpliva na javna družbena občila.
V duhu Shaloma uporabljamo pri svojem delovanju tista sredstva in načine, ki
spodbujajo k osvoboditvi narodov in zmanjšujejo njihovo zatiranje.
V duhu Shaloma se vključujemo v dejavnosti, da se, ko je primerno, hitro odzovemo na
nepravične strukture.
V duhu Shaloma s svojo prisotnostjo aktivno podpiramo tiste, ki izpostavljajo svoje
življenje, ko si prizadevajo za pravico ali se zavzemajo za revne.
V duhu Shaloma skušamo razširiti svoj pogled na svet in si prizadevamo za rešitev
področnih in globalnih problemov.
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V duhu Shaloma spoštujemo zemljo in skušamo poglabljati svoj odnos do vsega
stvarstva.

Članstvo
Člani Shaloma so vse Šolske sestre de Notre Dame, tudi žene v začetni formaciji,
pridruženi člani kongregacije, tisti, ki v imenu kongregacije delajo za pravičnost in mir,
kot tudi naši sodelavci in prijatelji, ki se nam želijo pridružiti v pospeševanju
pravičnosti, miru, in ohranitve stvarstva.

Način Dela
Že v sestavi in načinu delovanja Shaloma morajo priti do izraza vrednote pravičnosti,
miru in ohranitve stvarstva, da nas »osvobajajo za pota Duha« (Poslane ste, K 40).
1. Shalom ima mednarodno koordinatorko, ki jo za dobo štirih let imenuje generalni
svet. Koordinatorka je odgovorna generalnemu svetu.
2. Kot mednarodna mreža je Shalom sestavljen iz področij. Kriteriji za oblikovanje
teh področij so: geografska lega, skupne teme: mir, pravičnost in ohranitev
stvarstva ter relativno primerna možnost medsebojne komunikacije, kot tudi drugi
kriteriji.
Sedaj imamo pet področij:








Afrika: Gana, Kenija, Nigerija, Gambija, Sierra Leone, Južni Sudan
Azija in Oceanija: Japonska, Nepal, Guam
Evropa: Albanija, Avstrija, Belorusija, Češka, Anglija, Nemčija, Madžarska,
Italija, Izrael, Poljska, Romunija, Srbija, Slovenija, Švedska, in Švica
Latinska Amerika: Argentina, Brazilija, Čile, Paragvaj, Peru, Gvatemala,
Honduras, Puerto Rico
Severna Amerika: Kanada, Združene države Amerike

3. Kontaktne osebe so pomemben del mreže. Običajno ima vsaka enota in vsaka
dežela eno ali več kontaktnih oseb. Število in način izvolitve določa vodstvo
posamezne enote. Kontaktne osebe so odgovorne vodstvu svoje enote in sodelujejo
s svojo predstavnico področja ter z mednarodno koordinatorko Shaloma.
4. Vsako področje ima svojo predstavnico, ki jo izmed sebe izvolijo kontaktne osebe
in jo potrdi pristojno vodstvo tega področja. Vsak del področja ima svoj lasten
način, kako uresničuje cilje in naloge Shaloma.
5. V vsakem področju predstavnica področja sodeluje s kontaktnimi osebami, z
vodstvom enot, in z mednarodno koordinatorko, in tako uresničuje cilje Shaloma.
Predstavnica področja je odgovorna mednarodni koordinatorki in po njej
generalnemu svetu, kot tudi vodstvu njej pripadajočega večjega področja.
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6. Mednarodna koordinatorka Shalom mreže in voditeljica urada ZN-NGO
sodelujeta pri načrtovanju skupnih dejavnosti, da bi okrepili naše eno poslanstvo
in pomnožili delo za edinost, mir, in ohranitev stvarstva.
7. Mednarodna koordinatorka, sestra iz generalnega sveta, ki je kontaktna oseba za
Shalom, predstavnice področij in voditeljica urada ZN-NGO se srečujejo vsaki dve
leti za načrtovanje, dialog in ovrednotenje dela. Ta srečanja potekajo po načelu
menjavanja po vseh področjih; tako je mogoč širši pogled in dvig občutljivosti
Shaloma za druge kulture.
8. Mednarodna koordinatorka je odgovorna za redno posredovanje informacij in
poročil o delu generalnemu svetu. Njena naloga je tudi, da preko mednarodnega
komunikacijskega urada stalno obvešča celotno kongregacijo.
9. V duhu smernic generalnega kapitlja naj se vsako področje osredotoči na nujne
stiske, ki kličejo k odgovoru Shaloma. V proces razločevanja, ki vodi k dejavnosti,
je vključena molitev, refleksija, in dialog. Cikličnost procesa vključuje zbiranje
podatkov o predloženi stvari, analizo dejstev, pogled na situacijo v luči vere,
svetega pisma, socialnega nauka cerkve, Poslane ste, in smernic generalnih
kapitljev.
Shalom deluje na principu sodelovanja. Mednarodna koordinatorka sodeluje s
predstavnicami področij in vodstvom enot, z generalnim svetom in njegovimi
strokovnjakinjami, posebno z voditeljico nevladnega urada (NGO) Šolskih sester
de Notre Dame pri Združenih narodih. Sodeluje tudi z narodnimi in
mednarodnimi skupinami, ki imajo cilje, naloge in duh Shaloma.
10. Financiranje mednarodne koordinatorke je naloga generalnega sveta. O
financiranju področij se dogovorita mednarodna koordinatorka in generalni svet v
sodelovanju z vodstvom enote.
11. Ovrednotenje mednarodne mreže Shaloma spodbuja generalni svet. Ovrednotenje
zajema vsakoletno preverjanje dejavnosti v duhu ciljev Shaloma in v smislu
smernic generalnih kapitljev. Vključuje tudi periodično preverjanje dokumenta v
kontekstu njegovih dejavnosti.
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