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Shalom/ZN-NGO  
Poročilo, I. del 
sestra Kathy Schmittgens in sestra Eileen Reilly 

 

Ker je bila mreža Shalom 'rojena' pred 25 leti, mi prihaja v spomin, kje sem bila jaz takrat, ko 
je bila sprejeta ta odločitev. Vojna je končno prišla v mesto, kjer sem poučevala v Sierra 
Leone. Enkrat smo uspeli pobegniti pred boji in se vrnili, ko smo slišali, da je vse pod 
nadzorom. Odšli smo v naglici in nismo dobro poskrbeli za naše zaposlene. Ko smo bili 
znova v Yengemi, je prišel duhovnik iz bližnjega mesta z devetimi dekleti, ki so ostale 
zapuščene v internatu. Vojaki so zavzeli šolo in se je bal, kaj bi se lahko zgodilo dekletom. 
Načrtovali smo, da bomo še enkrat hitro odšli, vendar deklet nismo mogli zapustiti.   

Torej smo bili še vedno tam, ko se je zgodil drugi napad. Tokrat je bila glavna cesta 
blokirana, zato smo morali iti po stranski cesti okrog hribov. Bili smo na našem »begu«, ko je 
leta 1992 v Rimu potekal generalni kapitelj. Tako vidite, da mi veliko pomeni, da izpostavim 
naše poslanstvo za mir, pravičnost in celovitost stvarstva. Boleče (in osebno) sem se zavedala 
situacije konfliktov in nepravičnosti. Videla sem strah v očeh mladih deklet. Spoznala sem, 
da je naša dolžnost poskrbeti za naše zaposlene in neposredno sem izkusila, kaj pomeni bili 
prisiljen oditi iz svojega doma in postati brezdomec. 

Moja zgodba se je dobro končala, ker sem bila sprejeta v eni drugi naši hiši, kjer so poskrbeli 
zame. Spoznala pa sem agonijo ljudi, ki nimajo kam iti in so brez kakršnekoli podpore. Neka 
ženska je prišla v našo hišo v Kabali, kjer sem se nastanila. Na verandi tuje hiše je rodila 
dvojčici, ko je bežala pred boji. Njena zgodba ni bila edina v vojni v Sierra Leone in 
zagotovo ni edina na svetu leta 2017. In tako se je Shalom 'rodil' istočasno v zgodovini… 
hvaležni smo vsem tistim, ki so to delo peljali naprej vsa ta leta 

Roxanne Shares, Mednarodna koordinatorica Shaloma 2007-2015 

Danes želimo dati posebno priznanje sestri Roxanne Schares, ki je bila do pred dvema letoma 
mednarodna koordinatorica mreže Shalom osem let. Veliko dela Shaloma od zadnjega 
kapitlja je opravila sestra Roxanne. Pomagala je voditi dve mednarodni srečanji. Leta 2013 je 
bilo mednarodno srečanje v Baltimore, MD, v ZDA. Drugo srečanje pa je bil Shalom seminar 
leta 2015 v Rimu. 

Roxanne je bila gonilna sila pri pripravi Shalom seminarja leta 2015. Kot kongregacija ji 
dolgujemo veliko hvaležnosti in pohvale! ”Tveganje v veri“ je bilo tisto, kar je predvidelo 
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srečanje v takem obsegu in ob podpori generalnega sveta se je uresničilo. Kot kongregacija 
dolgujemo njej in generalnemu svetu veliko hvaležnosti in pohvale… Želimo si, da bi bila s. 
Roxanne navzoča takrat, ko se je Razširjeni generalni svet srečal kmalu po seminarju, da bi 
mogla slišati odzive in pripombe o seminarju. Beseda, ki so jo nekatere provincialne 
predstojnice rabile za opis izida seminarja je bila, da so se sestre vrnile ”okužene“ s 
Shalomom. Roxanne, hvala!      

V zadnjih petih letih so bila srečanja v vseh petih vejah mreže:  

2013 
• Afriška veja v Banjulu v Gambiji 
• Evropska veja v Budimpešti na Madžarskem 

2014 
• Azija/Oceanija sta imeli prvo srečanje veje v Osaki na Japonskem 
• Veja Latinske Amerike in Karibov se je srečala v São Paulo v Braziliji 

2017 
• Maja letos pa je imela svoje drugo srečanje veja Azija/Oceanija v Bandipurju, 

Nepal. 

Severnoameriška veja se srečuje vsako leto na različnih krajih.  

Delo Shaloma še naprej vključuje sestre in sodelavce v celotni kongregaciji. 

Shalom/ZN-NGO in Poslane ste, K 17 

Delo, ki ga opravljava kot koordinatorici Shaloma in ZN-NGO, je postavljeno globoko v 
Poslane ste. Posebej najdemo navdih v PS, K 17. Letos sem imela priložnost preživeti tri dni 
z novinkami. Sestra Rosemary me je prosila, naj jim pomagam pri njihovem razumevanju 
tega odstavka. Čeprav sem ga mnogokrat prebrala, je bila odgovornost, da sem del formacije 
tista, da sem se RESNIČNO poglobila vanj. Morala sem ga videti s “svežimi očmi”.  

Kopije PS, K 17 boste našle na svojih mizah v vašem jeziku. Prosimo vas, da si vzamete 
nekaj minut in preberete odstavek in ga tudi vi pogledate s “svežimi očmi”. Kaj vam je 
znanega o odstavku? Česa poprej niste zaznali? Kaj je izziv? Kaj je privlačno? 

 

[čas za premislek na prostoru, približno 5 minut] 

 

Bi bila katera pripravljena podeliti z nami svoj razmislek ali komentar? 

 

[Odgovori članic kapitlja] 
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Tukaj je nekaj stvari, ki sem jih zaznala, ko sem se pripravljala za čas, ki sem ga preživela z 
novinkami.  

Najprej: nahaja se v razdelku Konstitucije o uboštvu, kar se more zdeti na prvi pogled čudno 
mesto, da tu najdemo naše glavno vodilo o pravičnosti. Toda PS jasno postavlja naša 
prizadevanja za pravičnost v naš odnos popolne odprtosti do Boga in torej do vsega Božjega 
stvarstva. ”Življenje evangeljskega uboštva nas sili, da služimo ubogim.“   

Potem sem se spomnila, kaj mi je sedaj že pokojna sestra Noreen Slattery povedala pred 
mnogimi leti. Bila je del odbora, ki je pisal Poslane ste. Povedala mi je, da je skrivnost PS v 
prislovih, ADVERBIH. Adverb-prislov razloži, KAKO narediti stvari, ki smo jih poklicane 
narediti in biti. 

Pregledala sem odstavek in našla pet ADVERBOV-prislovov. Nisem prepričana, kako so 
stvari prevedene v druge jezike, zato morda ne bo ravno tako. Ti prislovi so: “boleče se 
zavemo”, ”dejavno se zavzemamo, da bi odstranile vzroke krivic“, ”verodostojno nastopiti 
proti krivici“, ”živeti preprosto“ in ”pravilno vrednotiti delo“.   

Ko je pred 25 leti generalni kapitelj 1992 odredil klic za vzpostavitev mreže za mir, 
pravičnost in celovitost stvarstva, verjamem, da so želeli, da delo, ki ga opravljamo, izhaja 
neposredno iz besed tega odstavka.   

Poklicani smo, da se boleče zavemo situacij krivic v našem današnjem svetu. To se odraža za 
nas v besedah papeža Frančiška v Laudato Si’ (O skrbi za naš skupni dom).. 

“Naš cilj ni zbiranje informacij niti potešitev radovednosti, temveč priti do bolečega 
spoznanja, upati si to, kar se dogaja svetu, preoblikovati v osebno trpljenje in tako prepoznati, 
kaj lahko prispeva posameznik.” (Laudato Si’ 19) 

Papež Frančišek nas poziva, kot nas tudi Poslane ste, naj se boleče zavemo, kako se zlorablja 
stvarstvo in kako to še posebej vpliva na revne na svetu. On poziva nas vse, naj se dejavno 
zavzemamo za reševanje temeljnih vzrokov krize.  

Shalom Seminar 2015, Ljubezen ne more čakati in Laudato Si’ 

Ko so se zbrale kontaktne osebe Shaloma iz celotne kongregacije na zgodovinskem Shalom 
seminarju poleti 2015, je bila tema seminarja ”Živeti evangelij v 21. stoletju“. Najnovejša 
enciklika Laudato Si’ je bila pravkar objavljena; vse, kar smo naredili, je bilo prežeto z njeno 
energijo. 

Ne bi mogli zahtevati boljšega dokumenta, da bi nas osredotočil za 21. stoletje. Imele smo 
veliko srečo, da je kardinal Turkson nagovoril udeleženke seminarja in naštel nekatere skrbi 
Vatikanske komisije pravičnost in mir. ”Vanjo so vključene: 

• trgovina z ljudmi in zasužnjevanje; 
• zloraba žensk in otrok v področjih oboroženih spopadov; 
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• negotovost glede hrane in zemlje; 
• grožnje celovitemu človekovemu razvoju - toliko ljudi vodi zlomljeno, nezdružljivo 

življenje; 
• življenja tistih na robu - slaba, zavržena, prezrta in izključena iz uradnega priznanja in 

formalnega gospodarskega življenja; 
• posledice globalizacije in množičnega gospodarskega in finančnega prevladovanja 

nad vsemi vidiki življenja ”i 

Nekatere od teh poznamo iz svoje lastne življenjske izkušnje. Temu seznamu moramo dodati 
pojav migracij ljudstev. Papež Frančišek na lep način odpre za nas te izzive v dokumentu, ki 
je mišljen ”za vse na planetu“ 

Na našo osredotočenost in na zaveze Shaloma je močno vplivala milost tega posebnega 
trenutka v zgodovini naše kongregacije, Cerkve in sveta. Če primerjamo Ljubezen ne more 
čakati z Laudato Si’, so vzporednice osupljive. Ljubezen ne more čakati bi lahko bila 
napisana prav iz Laudato Si’.     

 

Laudato Si’ Ljubezen ne more čakati 

Peto poglavje Laudato Si’  poziva k dialogu 
kot poti k spravi in ozdravljenju. 

Ljubezen ne more čakati nas kliče sprejeti 
dialog kot način življenja, ki vodi do novih 
spoznanj o nas samih in o drugih ter do 
spreobrnjenja, sprave in ozdravljenja. 

Laudato Si’ kliče nas vse živeti bolj 
preprosto in trajnostno v odstavkih 203-208.   

Ljubezen ne more čakati nas kliče živeti bolj 
preprosto, odgovorno in trajnostno drug z 
drugim in z vsem stvarstvom. 

Papež Frančišek nas v Laudato Si’ spodbuja 
pričevati za edinost s tem, da skrbimo za “naš 
skupni dom”. Še posebej poudarja, da smo vsi 
povezani, da smo VSI ENO.   

Ljubezen ne more čakati nas kliče okrepiti 
naša prizadevanja za edinost v razdeljenem 
svetu s tem, da imamo vse skupno. 

Laudato Si’ poudarja klic po izobraževanju 
in odpravljanju temeljnih vzrokov 
nepravičnosti. 

Ljubezen ne more čakati zahteva od nas, da 
namenjamo naša sredstva in apostolat za vzgojo, 
ki spreminja in kliče vse k odpravljanju vzrokov 
nepravičnosti. 

In končno: Laudato Si’ se konča z refleksijo 
o Trojici, evharistiji in Mariji.  

Ljubezen ne more čakati nas spodbuja, naj 
poglobimo kontemplativne in preroške 
razsežnosti našega življenja s tem, da ima vse, 
kar smo in kar delamo, svoj temelj v ljubezni 
Troedinega Boga. 
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Kardinal Turkson je posebej z občudovanjem komentiral vzporednice. Rekel je: “Ob vašem 
poudarku pravičnosti, celovitosti stvarstva in miru ne dvomim, da bo vaša kongregacija zelo 
resno sprejela te pozive k dialogu in izobraževanju – in z upravičenim ponosom iskanja 
odmevov svojih besed in dela v okoljski encikliki papeža Frančiška.”ii 

Ta enciklika je bila kriterij, preskusni kamen vsega dela Shaloma v zadnjih dveh letih in pol. 

Tudi Ljubezen ne more čakati je bila vodilo za delo Shaloma. V zadnjih petih letih je bil 
premislek o tem dokumentu v vsaki številki naših Shalom/ZN-NGO vesti. Sestre in sodelavci 
z vseh delov kongregacije so pojasnjevali klic kapitlja. Vsak premislek v našem glasilu je bil 
napolnjen z drznostjo in upanjem.   

Rade bi izpostavile le nekaj teh premislekov: 

• V Hondurasu so se ženske izobraževale o svojih pravicah in spoznale, da se jih ni 
nikoli prepozno naučiti. Dobile so pogum, da se zavzemajo za sebe v družbi, v kateri 
prevladujejo moški. 

• Na Japonskem so naši študentje srečali ženo, ki se še naprej bori, da bi jedrska 
elektrarna v Fukushimi nadaljevala z delovanjem po tem, ko je cunami povzročil 
resno škodo na reaktorju.  

• Naše sestre, ki delujejo v Gambiji, živijo v pretežno muslimanski kulturi, kjer gledajo 
na ženske kot manj vredne. Prizadevajo si spomniti matere otrok, da so one prve in 
najpomembnejše učiteljice ter jih spodbujajo k izobraževanju njihovih hčera. 

• Eileen nas je spomnila, da kot Šolske sestre de Notre Dame vidimo naš klic v tem, da 
skrbimo za najbolj oddaljene. Naša podpora Ciljem trajnostnega razvoja je poziv k 
“odpravi temeljnih vzrokov nepravičnosti”. 

• V Wiltonu so se sestre spomnile klica papeža Frančiška redovnicam in redovnikom po 
vseh svetu, naj ponudijo nastanitev beguncev. Videle so poročila o beguncih, ki so na 
poti po vsem Bližnjem vzhodu. Vedele so za zavezo iz Ljubezen ne more čakati in so 
v hišo na svoji posesti povabile sirsko družino. To je bilo razlog za globlji dialog in 
globlje razumevanje temeljnih vzrokov revščine ter sprave in ozdravljenja. 

• Imamo primer tudi naše“Casette”, majhne rdeče hiše na posesti našega generalata. 
Januarja smo izrekle dobrodošlico begunski družini iz Demokratične republike 
Kongo. 

To je le nekaj primerov. V vseh petih vejah Shaloma vidimo sestre, ki se ”dejavno 
zavzemajo, da bi odstranile vzroke krivic” in iščejo načine za preprostejši način življenja. 

Usmeritev in zaveze Shaloma 

Rezultat Shalom seminarja je bilo oblikovanje naše Usmeritve in zavez Shaloma za 2015-
2018. Dokument ima tri glavne zaveze: 
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1. Prvič, poglobiti naše kontemplativno in preroško življenje.    

Naš cilj je spodbuditi duhovnost, ki odraža našo karizmo. Naša duhovnost nas spodbuja, da 
delamo za svet miru, pravičnosti in celovitosti stvarstva, kot vidimo predvsem v PS, K 17. V 
blagoslov nam je tudi Laudato Si’, da se osredotočimo na prizadevanje za pravičnost in mir. 

Posebno pozornost posvečamo klicu v Laudato Si’ za integralno ekologijo. Papež Frančišek z 
Integralno ekologijo poudarja, da smo popolnoma povezani, integrirani, z vsem in z vsakim. 
Vsaka odločitev ali politika mora okolje in ljudi, ki živijo v njem, upoštevati za naše 
življenje, poslanstvo in institucije. V PS, K4 pravimo, da je naše poslanstvo ”delati za tisto 
edinost, za katero je bil poslan Jezus Kristus“. Frančišek nas vedno znova spominja, da je vse 
povezano. Naše poslanstvo kot Šolske sestre je v resnici to, da spominjamo sebe in druge, da 
nismo ločeni, da nismo ločeni od stvarstva, da nismo ločeni od bolečine tistih, ki so 
zlorabljeni in zapostavljeni, da nismo ločeni od tistih, ki so zatiralci, da nismo ločeni od 
mogočnih, da nismo ločeni od svetovne realnosti. Bog v Jezusu želi, da delamo za to, da bi 
bila edinost vseh vidna v našem svetu.   

Prav tako priznavamo absolutno nujnost molitve in razmišljanja za vse, kar delamo. Še 
posebej smo hvaležne Centrom molitve za mir, ki vzamejo en dan vsak mesec, da so duhovna 
gonilna sila za celotno delo Shaloma.   

Hvaležne smo  sestram Poljske province, ki vsako leto pripravijo čudovito devetdnevnico v 
čast zavetnici Shaloma, blaženi Antonini. Je močan opomin, da jo je to, kako je živela vsak 
dan, pripravilo na težave, s katerimi se je soočila.  

2. Druga zaveza je povečati 
moč naših odnosov znotraj mreže Shalom.   

To je ena največjih milosti mreže kot tudi največji izziv. Samo v Severni Ameriki imamo 
kontaktne osebe Shaloma s polno zaposlitvijo. V ostali kongregaciji naše sestre opravljajo 
redno poslanstvo s polno zaposlitvijo, obenem pa izobražujejo, moderirajo in posredujejo 
Shalom. Še naprej iščemo načine, kako si deliti znotraj in med vejami Shaloma.   

Medtem ko se izboljšuje tehnologija, ostajajo nekatere naše največje ovire – jezik in časovni 
pasovi! Veliko bogastvo je videti to, kaj je mogoče v vseh različnih predelih sveta, ko si 
prizadevamo živeti tisto ”edinost, za katero je bil poslan Jezus Kristus.“ Upamo, da bomo 
odkrile načine za krepitev naših povezav. V maju smo začele s Facebook stranjo; urednice so 
predstavnice vej, tako da se lahko slike in dogodki delijo med kontinenti. To je majhen 
začetek. 

3. Naša tretja zaveza je spodbujanje izobraževanja in ukrepov,  
ki obravnavajo temeljne vzroke nepravičnosti.   

Vemo, da katoliški socialni nauk stoji na dveh nogah. Eno nogo trdno postavimo v 
dobrodelnost in skrbimo za vse, ki trpijo, drugo nogo pa trdno postavimo v odstranjevanje 
vzrokov krivic.   
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Če damo le en primer – trgovina z ljudmi. Pomembno je poskušati rešiti mlade ljudi, ki so 
bili prodani v suženjstvo. Vendar je enako pomembno delati z družinami v državah, kjer 
mlade ljudi pridobivajo in ujamejo v suženjstvo, da bi preprečili, da se to zgodi. 

K temu prispevajo tudi vplivi podnebnih sprememb, vojne, velika revščina in ravnodušnost 
do deklic. Če se nič ne naredi, da se zaustavi novačenje/pridobivanje in zasužnjevanje, bodo 
vedno dobavljeni novi mladi. Izobraževanje je ključnega pomena za prekinitev tega kroga. 
Zlasti dekleta je treba seznaniti z resničnostjo, ki je osnova vabljivih pripovedi, ki jih 
uporabljajo trgovci z ljudmi (preprodajalci). Prav tako si moramo prizadevati za zakone, ki 
kaznujejo preprodajalce in “kliente” ter se prepričati, da so ti zakoni uveljavljeni. V nekaterih 
državah je kazen za trgovanje z živalmi večja kot za trgovanje z ljudmi.    

PS, K 17 nas kliče, da ”verodostojno nastopamo proti krivici“. Poklicane smo, da se 
poučimo o vzrokih in posledicah nepravičnosti in se “dejavno zavzemamo” za reševanje teh 
vprašanj. Ker je trgovina z ljudmi danes povezana s hudo stisko migrantov in beguncev, 
vidimo, kako pomembno je najti načine za pomoč tudi na tem področju.  

Ko gledamo na to, kaj se dogaja našemu ”skupnemu domu“, je še posebej primerna Globalna 
agenda, ki je bila predstavljena v Ciljih trajnostnega razvoja, ratificiranih v Združenih 
narodih leta 2015. Bistvenega pomena v našem delu za pravičnost, mir in celovitost stvarstva 
je, da vidimo, kako naše vrednote Šolskih sester de Notre Dame sovpadajo z vrednotami, 
povzetimi v teh 17 ciljih. Tako smo se kot mreža zavezale, da se bomo bolj poučile o njih in 
kako vsaka od naših držav načrtuje določitev dnevnega reda za državo in izpolnjevanje nalog. 
Vsako leto julija nekatere države po svetu pripravijo poročilo o Političnem forumu Združenih 
narodov na visoki ravni (HKOF) o njihovem napredku pri doseganju ciljev. Sestre v teh 
deželah so povabljene, da pregledajo poročilo in komentirajo, in vidijo, ali je poročilo 
skladno z njihovimi izkušnjami.  

In končno - Mednarodni dnevi Združenih narodov so odlična priložnost za vse naše sestre, 
da prebudijo zanimanje za globalne skrbi in platformo (osnovo, temelj) za izobraževanje na 
vseh ravneh. Tri dneve: Svetovni dan varstva okolja, Dan človekovih pravic in Mednarodni 
dan miru praznuje celotna mreža. V nekaterih delih kongregacije obhajajo tudi druge dneve, 
kot Dan deklice, Izobrazba za vse, Svetovni dan boja proti AIDS-u, Mesec za zgodovino 
žensk, Svetovni dan beguncev in Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Vsak od teh dni 
prinaša priložnost tako za osveščanje in izobraževanje, kot tudi za ukrepe za boj proti 
krivicam.   

 

                                                 

i Turkson, “Živeti evangelij v 21. stoletju: odgovor Cerkve na krize našega časa” – govor na Shalom seminarju 
julija 2015   

ii Ibid 
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