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»Ne morem dihati, človek.

Prosim, prosim, pusti, da

vstanem. 

Prosim, ne morem dihati« 

Prošnja gospoda George Floyd-a policijskemu uradniku je ostala 
neodgovorjena, ko je izdahnil svoj zadnji dih. »Ne morem dihati,« 
odzvanja v mojih ušesih in v mojem srcu. Zakaj? Ker sem Šolska 
sestra de Notre Dame in je del našega poslanstva, da branimo 
pravičnost. Besede gospoda Floyda odmevajo kot krik 
nepravičnosti. Mnogi naših bratov in sester ne morejo dihati zaradi 
nesposobnosti ali nepripravljenosti družbe, da bi prepoznala in 
sprejela, da je vsako človeško bitje na zemlji narejeno po podobi 
in sličnosti Boga.     
(op- s. T.: George Floyd je bil aretiran zaradi kupovanja z domnevno 
ponarejenim bankovcem. Policist ga je vrgel na tla in mu je s kolenom pritiskal 
na vrat, dokler se ni zadušil in umrl. Pri tem je neprestano prosil: Ne morem 
dihati. V Ameriki je dogodek sprožil val demonstracij proti nasilju in nepravičnem 
obravnavanju policije nad črnci) 

Če vsakdo sprejme vero, da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi, 
bi bil kdo sposoben, položiti koleno na njegov vrat in ugasniti 
njegovo življenje? Bi bil kdo zmožen utrniti življenje nekoga, ki 
pravi: »Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju«? Jaz 
mislim, da ne. 

»Ne morem dihati, človek. Prosim, prosim, pusti, da vstanem. Prosim, ne morem dihati.«

Zdravo okolje vključuje zmožnost dihanja - zmožnost imeti življenje in ga imeti v izobilju. 

Laudato Sí teden v generalni hiši 
Sister Kathy Schmittgens

Sektor skrb za stvarstvo Dikasterija za služenje celostnemu človekovemu razvoju (urad v 
Vatikanu) ima nalogo, da dela za napredek Laudato Si’. Eden od programov, ki se izvaja to 
leto, je obeleženje 5. obletnice te poslanice. Čas od 16. – 24. maja naslavljamo »Laudato Si’ 
teden«. 

Seveda, ko je bila zamisel predlagana, COVID-19 še ni bil na svetovnem radarju. Toliko 
čudovitih načrtov je moralo pasti. Namesto tega so se lahko odvijali samo virtualni dogodki. 

Sister Sandra Helton



Naša generalna hiša je ostala brez COVIDA, zato smo naredili svoje načrte, kako bomo 
praznovali in se izobraževali. Sestra Julie Lattner in jaz smo poiskale načine, kako bi se lahko 
udejstvovali v tem tednu, ko se sicer nadaljuje redno delo! 

Vsak večer smo predstavile del poslanice. Vsaka predstavitev je trajala le 20 minut in se vedno 
zaključila s pesmijo, ki slavi veličastno Božje stvarstvo. Navzočnost je bila neobvezna, toda 
navadno je bila večina prisotna vse do zadnjega večera! 

Naš sklepni večer smo pripravile posebne večernice, ki smo jih začele v avli in v procesiji 
nadaljevale pot ven za kapelo, kjer smo posadile drevo, kot opomin na to, koliko narave je 
uničene in kako zelo naše življenje in blaginja zavisita od ohranjanja stvarstva. Sestra Carolyn 
Anyega je pomagala pri izlitju pitne daritve, to je Afriška tradicija, s katero se spomnijo 
prednikov, ki so poselili to zemljo in pomeni blagoslov tej zemlji.  

Nedelja, 24. maja je bila namenjena praznovanju jubilejev, pa smo se še vedno ob poldan 
zbrale, da bi naše glasove združile s tistimi po vsem svetu, ki molijo za naš »skupni dom«. 
Teden nam je pomagal, da premislimo, na kakšne načine vsaka od nas lahko naredi razliko. 
Podpisale smo obljubo Laudato Si’ da bomo: 

• Molile za in s stvarstvom
• Živele bolj preprosto
• Spodbujale k varstvu našega skupnega doma.

Tudi ve lahko naredite to obljubo. Lahko jo najdete na: http://livelaudatosi.org/pledge- forms/ , 
na razpolago je v angleškem, španskem, portugalskem in poljskem jeziku. 

Več informacij o dikasteriju najdete na: 
http://www.humandevelopment.va/en/sviluppo-umano-integrale/cura-del-creato.html 

Ta stran je na razpolago le v angleščini in španščini. 

Leto Laudato Si’ 
Sister Kathy Schmittgens 

»Po molitvi Regina Coeli v nedeljo, je papež
Frančišek spomnil na 5. obletnico poslanice

Laudato Si’: v skrbi za naš skupni dom.« 

Povedal je, da dokument želi pritegniti pozornost 
za krik zemlje in ubogih. 

Papež je povabil vse, da se vključijo v leto Laudato Si’,  
ki ga spodbuja Dikasterij za služenje celostnemu človekovemu razvoju in traja od 24. 
maja 2020 do 24. maja 2021. 
»Vabim vse ljudi dobre volje, da se vključijo, skrbijo za naš skupni dom in naše najbolj ranljive
brate in sestre.« Vatican News

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-05/pope-francis-appeals-for-laudato-si- 
year-prayer.html   Prejeli boste več obvestil, kako bomo kot Šolske sestre de Notre 
Dame obeležile to leto. 
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Pogled nazaj na Peking pred 25. leti 

Veseli nas, da lahko z vami delimo povezavo za 
video predstavitev, ki jo je s. Sister Ethel Howley 
velikodušno pripravila za vse učitelje in učenke, ki so 
prijavljeni za 64. zasedanje Komisije o položaju 
žensk. Sister Ethel je predstavila svojo izkušnjo na 
četrti konferenci o ženskah, ki je bila v Pekingu leta 
1995. Prosimo, pritisnite na povezavo: 
https://vimeo.com/421224543 

Žene v prvi bojni vrsti    ob krizi COVID-19 
Sestra Beatriz Martinez-Garcia 
11. marca je svetovna zdravstvena organizacija razglasila okužbo z korona virusom 
(COVID-19) za pandemijo. Kot je Svetovna zdravstvena organizacija poročala 27. junija, je 
po svetu 9.633.157 potrjenih primerov in 490.481 smrti.

Kaj se zgodilo od tega dne? COVID-19 je drastično spremenil ne samo rutino vsakdanjega 
življenja ljudi, ampak tudi način, kako smo povezani med seboj. Politika ostani doma je 
namenjena reševanju življenj, istočasno pa bolezen razkriva že prej obstoječe neenakosti v 
po vsem svetu v socialnih, ekonomskih in političnih sistemih.  

Kako je COVID-19 poslabšal stanje žensk in deklet? Pred COVID 19 so ženske preživele 
trikrat več časa kot moški v neplačanem gospodinjskem delu in skrbi za druge. Med 
pandemijo se je breme ženskega dela znatno povečalo, ker so šole zaprte.  

Glede na Mednarodno organizacijo za delo je 740 milijonov žensk odvisnih od neformalne 
ekonomije. Večina od teh žensk nima dostopa do zdravstvenih služb ali drugih socialnih 
pomoči. Večina od teh žensk so matere samohranilke, migrantke ali vdove. Ženske zaslužijo 
manj in prihranijo manj, na svetovni ravni zaslužijo 23 % manj kot moški.  

Mogoče ta informacija ni nova, zveni kot statistika. Vsekakor, vsaka od teh 740 milijonov 
žensk, ki delajo na neformalnem trgu (črnem trgu), je ženska z imenom in svojo zgodbo. Teh 
740 milijonov inteligentnih žensk, ki so inovatorke, pobudnice in podjetnice, upajo na 
primerno službo in primerno hišo, kjer bi lahko živele. So v prvi bojni vrsti, ko se borijo za 
življenje svojih ljubljenih. Teh 740 milijonov žensk v prvi bojni vrsti mora biti odločitev in smer 
pri gradnji nove dobe, dobe solidarnosti! 
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Novice iz Združenih narodov 

V juniju je gospod Tijjani Muhammad-Bande, sedanji 
predsednik generalne skupščine oznanil, da je Mr. 
Volkan Bozkir iz Turčije izvoljeni predsednik 75. 
zasedanja. Mr. Bozkir bo predsedoval letni generalni 
skupščini od 15. do 30. septembra. Združeni narodi 
bodo obeležili svojo 75. obletnico z enodnevnim 
srečanjem na visoki ravni, ki bo 21. septembra na 
temo: »Prihodnost, ki jo hočemo, OZN, ki jo 
potrebujemo: ponovna potrditev naše kolektivne 
zaveze za mnogostranskost«. Glede na COVID-19 
bodo države članice sodelovale preko interneta. 

Svetovni dan okolja 

Tema za letošnji svetovni dan okolja je bila »Biološka raznolikost«. Problem, ki se dogaja 
sedaj, da izginjajo posebne vrste, ne pomeni le žalost, da so nekateri organizmi izgubljeni za 
vedno. Dejstvo je tudi, da biosfera obstaja v občutljivem ravnovesju. Ne vemo, kakšne so 
posledice izgube vrst za celotno ravnovesje narave. Spletna stran OZN pravi za svetovni dan 
okolja: 

»Pojav COVID-19 je izpostavil dejstvo, da ko uničujemo biotsko raznolikost, uničujemo sitem,
ki podpira človekovo življenje. Danes ocenjujejo, da je po vsem svetu okrog ene milijarde
primerov bolezni in več milijonov smrti, ki jih vsako leto povzročijo korona virusi; in okrog 75
% od vseh infekcijskih bolezni, ki se pojavijo pri človeku, je zoonotičnih, kar pomeni, da se
preko živali prenašajo na ljudi.«

Papež Frančišek je to naglasil v svoji poslanici za Svetovni dan okolja, ko je rekel: 

»Ne moremo se pretvarjati, da smo zdravi v svetu, ki je bolan.«
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