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Shalom / ZN-NGO poročila 

Letnik 19, številka 3 December 2018 

Mednarodno srečanje Shaloma 
Sr. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma  

Kaj prizadene tvoje srce? Kaj prizadene Božje srce? Kaj je v srcu tvojega srca? To je bilo le nekaj 
vprašanj, o katerih smo razmišljali na mednarodnem srečanju Shaloma od 18. do 25. oktobra v 
materni hiši v Münchnu. 

Da bi oblikovale Usmeritve in zaveze Shaloma za naslednji dve leti, so se srečale sestre 
predstavnice vej s. Maria-Theresia Knippschild (Evropa), s. Helen Galadima (Afrika), s. Francine 
Perez (Azija/Oceania), s. Rosa Maria Trochez (Latinska Amerika) in Tim Dewane (Severna Amerika) 
skupaj s sestro Julie Lattner, generalno svetovalko, vez s Shalomom, sesto Eileen Reilly, 
predstavnico pri ZN/NGO in Kathy Schmittgens, mednarodno koordinatorko Shaloma. 

Biti blizu blažene M. Terezije je te dni naredilo še bolj izredne. Srečanje se je začelo z večerno 
molitvijo na grobu blažene M. Terezije. Dan ustanovitve smo mogle praznovati z obiskom 
Regensburga in mašo v Stadtamhofu. 

Ob temi: »V srcu sveta« smo poslušale uvodne besede sestre s. Julie Lattner o viziji generalnega 
sveta v luči Ljubezen daje vse in ugotavljale, kaj se dogaja v naših srcih, ko opazujemo, kaj se 
dogaja v srcu sveta. 

Zelo se nas je dotaknilo poslušanje poročil iz petih vej. Upamo, da bomo lahko na kakšen način 
delile te informacije z več sestrami po vsej kongregaciji. 

Ponovno smo se ozrle v srce sveta ob obisku koncentracijskega taborišča Dachau. Tu so se nam 
odprle oči, kaj se lahko zgodi in česa so ljudje sposobni, če se ne obvladuje nepravičnosti, 
predsodkov in rasizma. Vsaka od nas je ugotovila, da to odmeva danes v mnogih delih sveta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ko smo pretehtale vse te izkušnje in v medsebojnem dialogu, smo se odločile za sledeče kot 
naše Usmeritve in zaveze za naslednji dve leti. 
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Usmeritve in zaveze Shaloma 2018-2020 

Troedini Bog nas vodi v srce sveta, da bi bile žene miru, upanja in ljubezni. V duhu blažene 
matere Terezije in matere Karoline, se me, članice mednarodne mreže Shalom, ki nas usmerjajo 
Poslane ste, Ljubezen daje vse in Socialni nauk katoliške Cerkve, zavezujemo za: 

Izobraževati 
• Še naprej bomo študirale Socialni nauk katoliške Cerkve, posebno Laudato Si’ 

Zagovarjati 
• Poživile bomo napore za krepitev pravičnih struktur in preoblikovanje nepravičnih struktur. 

Delovati 
• Poživile bomo centre molitve za mir in našle načine za širjenje udeležbe pri molitvi za mir. 
• Pospeševale bomo življenje in pričevanje spravne ljubezni v skupnosti in v današnjem 

globalnem svetu. 

V sodelovanju z drugimi 
• Okrepile bomo naše povezovanje znotraj Shaloma in urada ZN/NGO. 
• Sodelovale bomo z drugimi, ki delajo za mir, pravičnost in ohranitev stvarstva, na krajevni, 

narodni in mednarodni ravni. 
• Nadalje bomo praznovale mednarodne dneve OZN in Cerkvene dneve, povezane s 

Shalomom. 

Za dostojanstvo življenja 
• Razvile bomo drže in spretnosti, ki so potrebne za medkulturno življenje.  
• Delale bomo za človekove pravice, posebno med migranti, begunci in vsemi, ki so 

zapostavljeni v naši družbi.  

In skrb za stvarstvo  
• Sprejele bomo odločitve za življenjski slog, ki spodbuja celovito integralno ekologijo.  
• Sprejele bomo odločitve, ki delujejo zoper podnebne spremembe na načine, ki so primerni 

za naše krajevno okolje in spodbudile zakonodajo, ki bo pomagala našemu bolnemu 
planetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Centri molitve za mir 
Več časa smo razglabljale o Centrih molitve za mir. To je vir moči za našo Shalom mrežo. 
Lahko storimo več in povečamo udeležbo in udejstvovanje pri tej molitvi. Opogumljamo vas, 
da razmislite o nekaterih predlogih:  

• Vključite v molitev sodelavce in pridružene člane, da so prisotni fizično ali v duhu. 
• Opogumite sestre in jih spomnite, da so del veliko večje stvarnosti.  
• Koledar molitve naj dobi bolj pomembno, vidno mesto na naši spletni strani. 
• Bodite ustvarjalne in spodbudite sestre, sodelavce in pridružene člane k spontani 

molitvi. 
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Mednarodni dan miru: 21. september 
Sr. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma 

Mednarodni dan miru je eden od dni OZN, ki jih Shalom obeležuje v celotni kongregaciji. Za nas 
je to čudovit dan, ko delujemo in molimo za mir na toliko različnih in čudovitih načinov. Tukaj je 
le nekaj primerov iz dneva miru leta 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu je nekaj slik iz praznovanja dneva miru na Poljskem, Belorusiji in Madžarski. Odrasli, mladi, 
osnovnošolci in najmlajši so molili, se učili in praznovali pomembnost miru v našem svetu. Sestra 
Natalie iz Belorusije poroča: 

20. in 21. septembra sem pri katehezi pri šestih skupinah omenila temo mednarodnega 
dneva miru. Starejši otroci so se spomnili, da sem jih pred dvema letoma, ko sem 
nadomeščala s. Karolino, spodbudila, da bi vsak dan molili za mir z besedami sv. 
Frančiška: »Gospod, naredi me za orodje tvojega miru…« Pokazali so mi to molitev, 
nalepljeno v zvezke. Bila sem zelo srečna. 
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70. obletnica Splošne deklaracije človekovih pravic 
Sr. Eileen Reilly, voditeljica urada SSND pri ZN-NGO  

Ko praznujemo 70. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic 
(UDHR), se spominjamo, da se moramo dvigniti za človekove 
pravice, če naj bi v resnici postale »splošne«.  

Na delavnici, ki so jo nedavno ponudili na OZN, so bili udeleženci 
izzvani, naj stoje pokonci (kot tisti, ki se dvignejo za človekove 
pravice), naj ne stoje ob strani, ko so človekove pravice kršene.  

Udeležencem so predstavili Stories that Move”, to je večjezična 
shramba zgodb na internetu, ki prinaša zgodbe, ki spodbujajo 
učence (14–17 let), da bi kritično razmišljal o raznovrstnosti in 
zapostavljanju in pretehtali svoje lastno izhodišče in izbire. Zgodbe 
segajo od časa II. svetovne vojne do sedanjosti.  

Globalna dogovora o migrantih in beguncih 
Sr Eileen Reilly, direktorica urada SSND ZN-NGO  

Zgodaj v decembru bosta potrjena globalna dogovora o migrantih in beguncih pri večini držav 
članic OZN. Ključna značilnost v teh dveh dokumentih je poziv k deljeni odgovornosti za migrante 
in begunce. Žal se je nekaj držav članic odločilo, da ne bodo del teh dogovorov. 

Dogovori bodo zaključeni januarja 2019, potem se začne naloga uresničevanja. Po vsem svetu 
raste priznanje, da si morajo odgovornost za migrante in begunce deliti vse države, ne le tiste, ki 
so v bližini spornih krajev, od koder ljudje bežijo.  

Nekatera dejstva za Mednarodni dan migrantov, 18. decembra 
Vir: UNHCR Global Trends 2017 report   

• Trenutno je na svetu 68,5 milijonov ljudi, ki so razseljeni, in število raste. Večina 
beguncev je Sircev (6,3 milijonov), sledijo Afganistanci (2,6 milijona) in južni Sudanci (2,4 
milijona).  

• Države, ki gostijo največ beguncev od leta 2017 so Turčija, Pakistan, in Uganda. Turčija 
trenutno gosti 3,5 milijonov beguncev (večinoma Sircev), Pakistan 1,4 milijona (večina 
Afganistanci) in Uganda 1,4 milijona (večina južni Sudanci)  

• 40 milijonov ljudi je razseljenih znotraj države; 25,4 milijonov beguncev, 3,1 milijon 
prosilcev za azil. 
(image: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html) 

 

 

 

 

Shalom/ZN-NGO poročila so trikrat letna publikacija Šolskih sester de Notre Dame: 
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234. 

https://www.storiesthatmove.org/en/home
http://www.unhcr.org/globaltrends2017/
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