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Žene in otroci                                                                                marec 2019 
 
Uvod 
Kot rdeča nit se v vseh apostolatih kaže naš namen: posebno in prvenstveno opogumljati, 
usposabljati in podpirati žene in dekleta. Smernice 24. generalnega kapitlja dosežejo vrhunec v 
zahtevi, naj bomo žene miru, upanja in ljubezni v srcu sveta.  

Gre se za oboje: biti in biti prisotne za druge, predvsem za žene, ki potrebujejo našo solidarnost.  

Klic k molitvi  
Bog, naš oče in naša mati, me smo tvoje ljubljene hčere. V hvaležnosti za to milost naj oznanjamo 
sporočilo svobode in pravičnosti in ga uresničujemo z deli solidarnosti. Amen.  

Izkušnja  
 

… v poklicni šoli za žene  

Zeynep pride pogosto prepozno v šolo, včasih pa sploh ne pride. Ko je vendar prisotna, se udeležuje 
dejavno, je vedoželjna in prizadevna, čeprav pogosto deluje utrujeno. Pri tem je zanjo zelo težko 
zaključiti izobraževanje s strokovnimi izrazi v tujem jeziku. Sicer zna tri nadaljnje jezike, nemščino pa 
se uči šele nekaj let. Njena izredno velika motivacija, da bi naredila zaključne izpite, mi postaja 
razumljiva, ko počasi izvem od nje, da njen mož z njo slabo ravna, da je prisotno tudi nasilje. Včasih 
primanjkuje najnujnejšega, mož ji ne da dovolj denarja, da bi kupila hrano. Pred kratkim so se 
razmere še poglobile. Zeynep trenutno samo zaradi otroka ostaja v skupnem stanovanju. Ponoči jo 
je strah, ker njena spalnica nima ključa. Hoče se ločiti, vendar se je tudi na sodišču njen mož odzval 
tako ostro, da so morali obravnavo preložiti. 

Razmišljanje 
• Kje se v vsakdanjem življenju srečujem z ženami, ki potrebujejo podporo?  

• Kaj pomeni zame, da se v vsakdanjih položajih z njimi srečujem kot žena miru, upanja in 
ljubezni?  

• Premišljujmo o naši veri iz zornega kota žene:

VERUJEM V BOGA,  
ki je ustvaril ženo in moža 
po svoji podobi,  
ki je ustvaril svet 
in obema zaupal skrb zanj.  
 
VERUJEM V JEZUSA,  
Božjega sina, 
rojenega iz žene Marije, 
ki je ženam prisluhnil in jih imel rad. 
Ki so mu žene sledile kot učenke in  
mu služile s svojim premoženjem.  
 

VERUJEM V JEZUSA,  
ki je z ženo ob vodnjaku  
razpravljal o teologiji  
in najprej njej zaupal 
svoje mesijansko poslanstvo 
ter jo poslal da novico pove vaščanom. 
 
VERUJEM V JEZUSA, 
ki ga je žena mazilila v Simonovi hiši, 
ki je grajal moške goste, 
ki so se zgražali nad tem, 
in ji napovedal, da se bodo spominjali, 
kar je storila Jezusu. 



VERUJEM V JEZUSA, 
ki se je pogumno zoperstavil 
pradavnemu družbenemu tabuju o krvi 
in je ozdravil smelo ženo, 
ki se ga je upala dotakniti. 
 
VERUJEM V JEZUSA,  
ki je govoril o Bogu 
kot o ženi,  
ki je izgubila kovanec  
in pometla hišo, da bi ga našla.  
 
VERUJEM V JEZUSA,  
ki je s spoštovanjem razmišljal 
o nosečnosti in rojstvu, 
ne kot o neprijetnem dogodku,  
ampak kot o prispodobi 

za ponovno rojstvo  
iz bolesti v veselje.  
 
VERUJEM V JEZUSA,  
ki se najprej prikazal Magdaleni 
in jo poslal, naj razširi novico: 
Pojdi, povej drugim… 
  
VERUJEM V POLNOST ODREŠENIKA 
za katerega ni 
moškega ali ženske, 
Juda ali pogana, sužnja ali svobodnega, 
ker smo v odrešenju vsi eno. 
 
VERUJEM V SVETEGA DUHA, 
ki je ženski Božji Duh,  
Mati, ki daje življenje. Amen. 

Po:  Rachel Conrad Wahlberg, »Vera žene«, Ne več tujci, na spletu: ecumenicalwomen.org 

Dejavnost 
• Priključite se Svetovnemu molitvenemu dnevu žena, ki ga vsako leto obhajamo na prvi 

petek v marcu. https://weltgebetstag.de/en/ 

• Razmišljajte s sestrami in ženami iz okolice ob sliki s. M. Sigmunde May ob odlomku: Jn 
20,17, in dalje. Preberite svetopisemski odlomek in podelite svoje misli ob sliki in 
veroizpovedi te žene.  

 

 
 Lesorez redovnice s. Sigmunda May (1937 – 2017) 

Sklepna molitev 
Troedini Bog,  
ti si poslal Marijo Magdaleno,  
naj drugim oznani,  
da je življenje močnejše od smrti, 
upanje močnejše od brezupa,  
da je Božja pravičnost močnejša 
kot vsako zapostavljanje  
in da ljubezen premaga sovraštvo.  
Naj vedno globlje doumemo to oznanilo 
in ga izpričujemo, ko bivamo v srcu sveta.  
Amen. 

Pripravila M. Gisela Hörmann za mednarodni urad Shaloma, Rim, Italija. 
Grafika: Smernice 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo. 

https://ecumenicalwomen.org/theology/worship-resources/prayers-litanies-and-creeds/womens-creed/
https://weltgebetstag.de/en/

	Šolske sestre de Notre Dame  März 2019
	Žene in otroci                                                                                marec 2019
	Uvod
	Klic k molitvi
	Izkušnja
	Razmišljanje
	Dejavnost



