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Plastična vrečka in štorklja v Španiji 
S. Beatriz Martinez-Garcia, voditeljica urada SSND ZN-NGO 

Nekdo je nekoč rekel, da je slika več vredna kot tisoč besed. 
Nedavno sem si na sedežu OZN ogledovala fotografsko razstavo 
z naslovom: »Planet ali plastika«, (The Planet or Plastic), ki jo je pripravilo 
National Geographic Society (narodno geografsko društvo). Slika fotografa 
Johna Cancalosija je v meni vzbudila toliko misli. da vam moram o tem 
spregovoriti.  

Ta posebna fotografija prikazuje štorkljo, ki se je ujela v plastično vrečko. Si 
lahko predstavljate to podobo? Zraven fotografije je bilo napisano: »Plastične 
vrečke so ena najbolj splošnih reči za enkratno uporabo, ki so smrtno nevarne za 
divje živali.« Drug napis pravi: »Po vsem svetu vsako leto uporabimo bilijon 

plastičnih vrečk.« 

Glede na Program za razvoj pri OZN (United Nations Environment Program (UNEP), ima 127 držav članic 
določene uredbe glede plastičnih vrečk. 91 držav ima zakone, ki prepovedujejo ali omejujejo proizvodnjo, 
uvoz, in tržno prodajo plastičnih vrečk.  

Žal je tudi z vso to zakonodajo še vedno prisoten problem onesnaženja s plastičnimi vrečkami. Ko sem 
gledala sliko štorklje v plastični vrečki, mi je postala jasno, zakaj se je štorklja ujela.  

Začela sem razmišljati in si postavila nekaj vprašanj: Od kod so prišle te plastične vrečke? Zakaj 
uporabljamo plastične vrečke, če so možne take posledice? Koliko plastičnih vrečk jaz/ljudje rabimo 
dnevno? Kaj ljudje storijo z rabljenimi plastičnimi vrečkami? Ali res sploh potrebujemo plastične vrečke? 

Ponovno, slika je več vredna kot tisoč besed. Tu je povezava s sliko na spletu. Here is a 
. Lahko začnemo z novo obravnavo o uporabi plastičnih vrečk? Pogovorite se o tem v vaši skupnosti, 

v družini, s prijatelji ali sodelavci.  

Obstajajo tudi druge možnosti? 

Za več informacij o onesnaženju z plastičnimi vrečkami obiščite spletno stran: www.unesco.org 

Svetovni dan miru, 21. september  
Tema za Svetovni dan miru, 21. septembra  
World Peace Day, »Podnebni ukrepi za mir« 
je povezana s 13. ciljem trajnostnega razvoja:  
sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim  
spremembam in njihovim posledicam.  
Nujno je potrebno znižati izpuste toplogrednih  
plinov, načrtovati prožnost in izboljšati vzgojo  
o podnebnih spremembah.   #peaceday   
#climateaction  
 

“Mogoče je, da 
dosežemo naše cilje, 
toda potrebujemo 
odločitve, politično voljo 
in strategijo spremembe, 
ki nam dovoljujejo še 
naprej živeli v miru z 
našim podnebjem.” 

Generalni tajnik  
António Guterres Podnebni ukrepi 

https://www.nationalgeographic.com/environment/planetorplastic/
https://news.nationalgeographic.com/2016/03/060315-storks-food-animals-science-urban-food/
https://news.nationalgeographic.com/2016/03/060315-storks-food-animals-science-urban-food/
https://www.un.org/en/events/peaceday/
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SEDOS seminar: »Poslanstvo v pluralističnem svetu«  
S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma 

Poslanstvo v pluralističnem svetu, je bila tema 
letošnjega seminarja SEDOS (Service of 
Documentation and Study on Global Mission), od 28 
aprila do 2. maja v Ariccii, Italija. Vsebina se je 
nanašala na vidike dialoga med različnimi religijami. 
Vsak dan smo se s predavanji pripadnikov treh religij, 
predavanji misijonarjev, ki so vključeni v dialog s 
temi religijami in predstavitvijo nekaterih vidikov 
dialoga osredotočili na različna stališča religij: 
judovstvo, islam in budizem.  

Spodbudilo nas je opozorilo, »da ni ničesar bolj 
varljivo, kot prenos terminov iz ene religije v drugo.« 

(Jacques Bacot 1877-1965). Ko pogledamo izraze: »pravičnost«, »svoboda« in »dobrota«, iz vidika, kako 
te izraze razumejo v drugih religijah, je postalo marsikaj jasno. 

Štiri sestre (na sliki zgoraj, od leve proti desni), Antoinette Cornelius, Kathy Schmittgens, Dominica Sento, 
in Maria-Theresia Knippschild, so se udeležile seminarja, vse so se čutile obogatene ob tej izkušnji.  

Sestra Dominica: Moje glavno poslanstvo kot SSND trenutno je, da sem del osebja v sprejemni sobi v 
študentskem kampusu v Kyoto Notre Dame University. Vsak dan pride mnogo študentov, ki ostanejo in 
gredo. Večina od njih niso katoličani. Jaz samo ostanem tam, jih poslušam, če želijo spregovoriti in jih 
pustim, da so oni sami. Ko sem se vrnila iz SEDOS seminarja, čutim, da lahko vsakega študenta sprejmem 
z bolj širokim srcem.  

Sestra Antoinette: Zelo sem hvaležna za priložnost, da sem sodelovala na SEDOS delavnici, kjer sem 
odkrila žene in može različnih redovnih kongregacij, narodnosti, kultur in različnih izkušenj. 

Drža odprtosti za dogajanje in viden živ interes je ključ za dialog. Drža spoštovanja- drug drugemu se 
približamo s spoštovanjem in ponižnostjo, ker nimamo popolne resnice.- vsak ima le del resnice.  

Sočutje - čutiti z in za, to pomeni, da se postavimo v položaj drugega in skušamo hoditi v čevljih drugega. 
Čevlji so lahko zelo tesni ali zelo ohlapni na tebi, toda skušaš jih nositi, da sočutiš z drugo osebo.  

Sestra Maria-Theresia: Zame je bila udeležba na letošnjem SEDOS seminarju globoka izkušnja z 
mnogimi redovniki iz različnih skupnosti, iz različnih držav in kultur. V uvodnem govoru: Poslanstvo kot 
medverski dialog, je sestra  Kathleen McGarvey, OLA, postavila vprašanje, ali naj razumemo medverski 
dialog kot pot poslanstva ali poslanstvo kot medverski dialog. Ne glede v katero smer gremo, ostane 
temeljna skrb: »ljudje vere, kristjani in muslimani, možje in žene, smo poklicani biti drug drugemu kot dar, 
po katerem in skozi katerega se neprestano 
razodeva skrivnost Boga, Božje Besede in skrivnost 
človeštva.« Po tej drži odprtosti postane ta 
(medverski) dialog mogoč. Kot SSND dodajam: 
berite in živite točke iz Ljubezen daje vse. Dajejo 
nam pomoč, ki je potrebna za medverski dialog.  

(Glej SEDOS Bulletin Vol. 51, Num.5/6 za 
predavanja na seminarju.) 

 

 

  

Grafika je bila uporabljena za promocijo SEDOS  
seminaja 2019. 

https://sedosmission.org/bulletin/current-issue/?issue=v51n5-6
https://sedosmission.org/upcoming-sedos-residential-seminar-2019/
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Živeti Laudato Si’  
S. Kathy Schmittgens, mednarodna koordinatorka Shaloma 

15.maja smo imeli ožji sodelavci JPIC v Rimu prednost poslušati brata 
Joshtrom Kureethadam, SDB, koordinatorja oddelka za ekologijo in 

stvarstvo pri Dikasteriju za služenje celostnemu človekovemu razvoju. 
(DPIHD).   

Prvo in najvažnejše poslanstvo dikasterija je, da postane Laudato Si’ 
poznan in da se uresničuje. To vključuje oživljanje »Dobe stvarstva«, 

spodbujanje pristne teologije stvarstva, spodbujanje ekološke vzgoje na 
različnih ravneh in sodelovanje z drugimi, ki so vključeni v skrb za 
stvarstvo.  

Upajo, da bodo oblikovali študijske skupine o različnih vidikih Laudato Si’: 
integralna ekologija in celosten človekov razvoj, zamisel skupnega 

dobrega, cilji trajnostnega razvoja, mladi in skrb za naš skupni dom, 
skupnosti domorodcev in osnovne človekove pravice, in tako dalje. 

Imajo konkretne načrte za ukrepanje, kar vključuje prehod na obnovljive 
vire energije, prenehanje z odpadki in z uporabo plastike. Upajo, da bodo uresničili, da bo Vatikan 
popolnoma brez »ogljikovih izpustov«. Najbolj vznemirljivi so bili načrti, ki jih je prikazal za Laudato Si’ 
2020. 

Posebni načrti se pripravljajo za Svetovni dan miru, za postni čas, Svetovni dan vode, srečanje v Assisiju 
Frančiškova ekonomija in “Villaggio per la Terra” (vas za zemljo), celotedensko praznovanje z javno 
udeležbo za Dan zemlje. 

Za »Dobo stvarstva« bodo odprli Laudato Si’ Living Chapel. (Laudato Si’ živo kapelo). To bo umetniška 
postavitev z rastlinami in zemeljskimi materiali, oblikovana po porcjunkolski kapeli v Assisiju. Kapela je 
zasnovana kot materialno utelešenje Laudato Si’. Namenjena je romanju po svetu, z začetkom v Assisiju. 

Tudi za nas je pomembno, da razmišljamo, kako bomo me pomagale poživiti Laudato Si’ in sporočale 
zahtevo, da ohranimo naš planet sposoben za življenje za prihodnje generacije.  

Beri tudi: “1.5 degrees celsius: a physical, moral and theological threshold” (08 October 2018, THE TABLET)  

Komisija o položaju žensk  
 

 

 

 

 

S. Eileen Reilly, direktorica urada SSND pri ZN-NGO 

SSND je bila navzoča na zasedanju OZN Komisije o položaju žensk s petimi SSND in z 19 naših učenk in 
kolegov iz Madžarske, Brazilije in ZDA. Univerza Notre Dame of Maryland in srednje šole v ZDA, 
Braziliji in Madžarski so poslale svoje študentke in vzgojitelje.  

Celotedenska izkušnja je dala udeležencem priložnost, da so raziskovale mnoge razsežnosti tematike, kako 
poskrbeti za socialno varstvo, opolnomočiti žene in dekleta in spodbujati enakost med spoloma. Več 
informacij je na razpolago na spletni strani kongregacije: (https://gerhardinger.org): Ministry > UN-NGO 
> SSND at CSW63 

http://www.humandevelopment.va/en.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.thetablet.co.uk/blogs/1/1190/1-5-degrees-celsius-a-physical-moral-and-theological-threshold
https://gerhardinger.org/united-nations-commission-on-the-status-of-women-csw63/
https://gerhardinger.org/united-nations-commission-on-the-status-of-women-csw63/
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019
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AMAZONKA KRIČI!   
S. Beatriz Martinez-Garcia, voditeljica urada SSND pri ZN-NGO 

»Človeštvo ima še vedno sposobnost, da sodeluje pri gradnji našega skupnega doma.« 
Papež Frančišek 

Ta navedek vsebuje jedro mojih misli iz mnogih predavanj, ki sem se jih udeležila 
letošnjega aprila na 18. zasedanju Stalnega foruma za zadeve domorodcev pri OZN. 
(UNPFII), ki je posebej pritegnil mojo pozornost, ker so bila mnoga zasedanja 
osredotočena na Amazonko. Moja prva misel je bila: »Kako Amazonka vpliva na 
ostali planet?« Do konca foruma sem se naučila veliko stvari, na primer, da je 
Amazonka dom za 390 različnih skupnosti, vsaka s svojo lastno kulturno 

istovetnostjo; da njeni gozdovi proizvajajo 20% svetovnega kisika, da ima najbolj razširjeno biološko 
raznolikost na zemlji; in najpomembnejše, njena naravna in kulturna dediščina je ogrožena s 
izkoriščevalsko industrijo in infrastrukturnimi projekti. Za nas kot Šolske sestre de Notre Dame, je najbolj 
pomembno, da se spomnimo, da smo prisotne v Braziliji in Peruju, ki sta dve od devetih držav, skozi katere 
teče Amazonka.  

To pojasnilo mi je pomagalo, da sem sprevidela, da Amazonka ni »le prostor« na zemljevidu, njeno 
preživetje je odločilno za naš planet. Domino učinek se zgodi vsakokrat, ko nekdo zlorablja ali prezirljivo 
ravna z okoljem in ljudmi ob Amazonki. Kot posledica tega, Amazonka kriči po naši pomoči. Kako ima 
prostor lahko glas? 

Ta glas prihaja od dveh ljudi, ki poznata, ljubita in sta živela ob Amazonki. Glas Jair Reisase-ja se pritožuje 
z nami: »Amazonka vpije zaradi toliko uničenja in zatiranja. Življenje danes je za nas zelo težko, ker je 
naša zemlja uničena in nam odvzeta.« In dr. Justino Rezende, SDB, duhovnik iz vrst domorodcev, je rekel: 
»Mnogi ljudje umirajo, ne samo fizično, ampak tudi duhovno, ker so globoko povezani z materjo naravo; 
če Amazonka umre, umrejo tudi oni.« Kot glas Amazonke, je zaključil svoje opozorilo z besedami: »Ko 
to poslušate, spregovorite in delite to sporočilo z vsemi ljudmi.«  

Sedaj moram tudi sama postati del glasu Amazonke, ko delim z vami te misli. Ko berete te zapise, tudi vi 
lahko postanete glas Amazonke, ki kriči po ŽIVLJENJU! 

Za več informacij o tej vsebini obiščite: GreenPeace: Amazon Rain Forest   in The Synod of Bishops for 
the Pan-Amazon Region.     

Beseda sestre Eileen Reilly 
1. julija, po devetih prečudovitih letih kot vaša predstavnica 
SSND pri ZN-NGO, sem zaključila svoj čas v tem 
poslanstvu. Sestra Beatriz Martinez-Garcia (CP) je sedaj 
prevzela to vlogo.Za vedno bom hvaležna, da sem imela to 
priložnost služiti kongregaciji in srečati toliko sester na 
tolikih krajih. Dajete mi upanje za našo prihodnost, ko ste 
odgovarjale na vabila, da obeležujemo dneve OZN, kot so 
Svetovni dan miru, ko ste me sprejele v svojih domovih in 
krajih delovanja in ko ste se ve in vaši učenci udeležili 
dogodkov na OZN. Hvala za vso vašo podporo in 
opogumljanje, za kar sem gotova, da ju boste nudile tudi 
Beatriz, ko začenja novo poslanstvo.  

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. 

We are indigenous 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/18-2.html
https://www.greenpeace.org/usa/forests/amazon-rainforest/
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/18-2.html
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