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Uvod 
»Globoka vera in resnično velik pogum sta gnala Mater Terezijo, da je vse tvegala in da je 
odpomogla potrebam povsod, kamor je bila poklicana. V njenem duhu odgovarjamo na božji klic, 
kakor se izraža v našem času..., kot ona nikogar ne izključujemo iz svojih skrbi, zlasti pa smo pozorne 
do otrok, mladine in žena, prednostno pa se moramo zavzemati za uboge.« (Poslane ste, K 24) 
Kot mednarodna kongregacija porabimo mednarodni dan žena, 8. marec za razmislek o 
našem delu za spodbujanje dostojanstva žena in otrok. To je tudi primeren trenutek, da 
razmislimo o napredku, ki se je zgodil, da zahtevamo več sprememb in praznujemo pogum 
in odločnost žena, ki so se dvignile in igrale ključno vlogo v zgodovini svoje dežele in 
skupnosti. (Povzeto po: United Nations Women’s Day webpage) 
 
Klic k molitvi 
Usmiljeni in ljubeči Bog, pomagaj nam, da bomo pozorne na položaj žena in otrok v našem 
področju in v širši okolici, da bi mogle narediti odločna dejanja za spodbujanje dostojanstva 
vsake osebe.  
»Vzgoja za nas pomeni usposobiti ljudi, da razvijejo do polnosti svoje sposobnosti kot osebe, ustvarjene 
po božji podobi in jim pomagati, da usmerijo svoje darove za izgradnjo sveta. « (Poslane ste, K 22)  
Naj bo to naša zaveza v imenu našega učitelja, Jezusa Kristusa.  Amen. 

Izkušnja 
25. novembra 2017, na dan, ko obeležujemo mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, 
so mnoge skupine na socialnih omrežjih spregovorile o nedavnih dogodkih v državi Peru. 
»Stvari se niso spremenile«, je izrek, ki povzame poziv, ki se je razširil na socialnih omrežjih. 
»Ni Una Menos« (»Niti eden več«) je klic za nov pohod proti nasilju, zakadi katerega trpi na 
tisoče žensk v državi. V manj kot enem tednu so trije primeri prizadeli deželo: nasilje nad ženo 
Loreno, primer Vanese, ki so jo iznakazile roke njenega bivšega moža in primer Michaele, ki 
jo je njen partner vlekel po cesti do njunega stanovanja. Tisoče ljudi se je pridružilo pohodu do 
trga Plaza San Martín v centru Lime, da so glasno zavrnili vsako nasilje nad ženskami v 
različnih izrazih. Mnoge redovnice so se udeležile tega pohoda, med njimi tudi naši sestri Lucy 
in Lili. 
Drug primer se je zgodil februarja 2018, v našem istem področju San Juan de Lurigancho v 
Limi. Tu se deklica Jimena, stara 11 let, ni vrnila domov potem, ko se je udeležila ustvarjalnih 
delavnic na poletnem počitniškem programu za otroke v območju policijske postaje Canto Rey. 
Naslednje jutro so našli dekličino zažgano in oskrunjeno telo sredi javne prometne ceste. 
Družina umorjene deklice je pozvala ljudi k protestnem pohodu 8. februarja 2018, da bodo 
zahtevali varnost in primerno kazen v primerih posilstva mladoletnih. Oče Jimene je rekel, da 
je dogajanje, ki so ga nazvali »Pohod za pravičnost, varnost in mir za naše otroke« namenjano 
Kongresu, od katerega bodo zahtevali, da ustvari boljše zakone za zaščito deklet in kaznuje 
posiljevalce. Tudi naša sestra Lucy se je udeležila tega pohoda.  

http://www.un.org/en/events/womensday/


Razmišljanje 
Nasilje nad ženskami je vsako dejanje ali obnašanje, ki lahko povzroči smrt ženske in/ali 
fizično, spolno ali psihološko škodo v javnosti ali na privatnem področju. Nasilje ne  
razlikuje med etničnimi skupinami, višino dohodka, kulturo, izobrazbo, vero, starostjo ali 
spolom.  
Ob obisku papeža Frančiška, 19. januarja 2018, v Puerto Maldonado v Perujskem 
Amazonskem deževnem gozdu, je lokalna Cerkev svarila, da je prihod iskalcev zlata in 
izrabljanje rude na tem področju pospešilo nadlogo spolnega izkoriščanja deklet in žena. Papež 
Frančišek je obsodil trgovino z ljudmi. »Boleče je videti, kako je v tej deželi, ki je pod varstvom 
Božje Matere, toliko žena razvrednotenih, oklevetanih in izpostavljenih brezkončnemu 
nasilju….Nasilje nad ženskami ne moremo obravnavati kot normalno, ohranjati kulturo 
prevlade moških, biti slepi za vodilno vlogo, ki jo ženske igrajo v naših skupnostih. Ni prav od 
nas, da gledamo in pustimo teptati dostojanstvo tolikih žena. (Papež Frančišek, Srečanje s prebivalstvom, 
Jorge Basadre Institut, Puerto Maldonado, 19. januar, 2018) 

»... obstaja tudi še drug uničujoč napad na življenje, ki je povezan z onesnaženjem okolja, ki 
ga povzroča nelegalno rudarjenje. Govorim o trgovini z ljudmi, suženjskem delu in spolnih 
zlorabah. Nasilje proti odraščajočim in proti ženam je v nebo vpijoče.« (Papež Frančišek, Srečanje s 
prebivalci Amazonke, Madre de Dios Coliseum, Puerto Maldonado, petek, 19. januar 2018) 

Kakšen je položaj v vaši deželi, posebno glede žena in otrok? Imajo primerno življenje , se 
lahko izpopolnjujejo in izobražujejo, da bodo dobri odrasli v družbi?  

Action 
• Priznajte dostojanstvo vseh ljudi in zahtevajte spoštovanje njihovih pravic, posebno 

tistih, ki so v najbolj ranljivem položaju. 
• Bodite pozorni na resnični položaj  žensk in otrok v svoji državi. Molite, da ne bi z 

njimi grdo ravnali ali jih zlorabljali. Poročajte o znanih dogodkih.  
• Poveži se z mrežo, ki dela za končanje trgovine z ljudmi. Seznanite se s tem 

svetovnim problemom in poskušajte odkriti, katera pozitivna dejanja lahko storite vi. 
(Vir je lahko Konferenca redovnikov, redovnic v vaši deželi. Na primer: Kawsay 
Network -redtrata.peru Facebook; Talitha Kum International Network) 

Sklepna molitev 
Troedini Bog nas postavlja v srce sveta, da bi bile žene miru, upanja in ljubezni.   (SSND 
Usmeritev,24. oktober, 2017) 

Vse sestre slovesno izročam Presveti Trojici.  
Bog Oče naj skrbi za vas in vas ohrani stanovitne in zveste v vašem svetem poklicu! 
Bog Sin naj vas reši vsakega greha; on naj vam bo pot, po kateri hodite; resnica, kateri 
sledite; življenje, ki ga živite!  
Sveti Duh naj vas ohrani v svoji ljubezni in milosti!  
Marija, Mati Božje milosti in Mati našega reda, naj vas sprejme v svoje materinsko, 
ljubezni polno srce ter vam stoji ob strani v življenju in smrti! (Blažena matiTerezija, privzeto) 
 

Pripravila s. M. Yvonne Nosal, SSND - ALC, za mednarodni urad Shalom, Rim, Italija 
Grafika je vzeta iz Usmeritev 24. generalnega  kapitlja. Podoba: Kongregacijski urad za komunikacijo. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-puertomaldonado-popolazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-puertomaldonado-popolazione.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-puertomaldonado-popoliamazzonia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-puertomaldonado-popoliamazzonia.html
https://www.facebook.com/redtrata.peru/
http://www.talithakum.info/
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