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Uvod 
Ko posamezen otrok stoji pred vami, zaznate njegovo ranljivost in ne obrnete se proč. Vsak 
otrok ima pravico, da ga poslušamo, vzgajamo in zaščitimo. Neposredno pri njihovih starših in 
drugih prvobitnih skrbnikih je odgovornost, da skrbijo zanje, jih ščitijo in upoštevajo, vendar ima 
tudi širša družba obveznosti do vsakega posameznega otroka, da poskrbi za njegovo zdravje, 
za možnosti za izobraževanje in igro, zaščito pred zapostavljanjem, nasiljem in zlorabo. (British 
Association for Child and Adolescent Public Health) 
 
Klic k molitvi 
 
O Gospod, otroci so dar človeštvu, podari vsakemu človeku sposobnost, da bo v vsakem 
otroku videl tvojo podobo. Tako bomo delovali za vzgojo in zaščito otrok, ne pa jih zlorabljali in 
jim škodovali. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Izkušnja  
 151 milijonov otrok po vsem svetu je vključenih v otroško delo. Od teh je 72,5 milijonov 

vključenih v najhujše oblike otroškega dela, vštevši rudarstvo, gradbeništvo, pobiranje in 
odvoz smeti, delo v gospodinjstvu, tovarnah in kmetijstvu. Nevarni pogoji ogrožajo 
otrokovo zdravje, varnost in moralni razvoj. (World vision.org ) 

 »Tarikul Islam je želel, da bi mogel iti v šolo kot drugi otroci v njegovi skupnosti v 
Bangladešu, toda danes 14 letnik dela že pet let v avtomobilski delavnici in je pozabil 
vse, kar se je naučil v šoli. Dela od 12 do 14 ur na dan in zasluži $25 na mesec, da 
podpira svojo družino. Upa, da se bo naučil brati in pisati in obvladati osnovno 
matematiko, da bi lahko enkrat imel svojo lastno delavnico. Če bi se lahko naučil te 
stvari in bi dobil okrog tri do štiri leta prakse, bi zaslužil $437 na mesec in to je njegov 
cilj.« (© World vision,2017) 

Razmišljanje  
 Kakšna je naša vloga kot redovnice, Šolske sestre de Notre Dame pri izboljšanju 

načina, kako skrbimo in spoštujemo otroke v našem sosedstvu in v različnih 
apostolatih, kjer jim služimo, vodimo in / ali jih podpiramo?  

 Kaj storim jaz (me) da zagovarjam in zaščitim dostojanstvo otrok? 
 Razmišljate z »Litanijami za otroke«: (prirejena različica) 

 

https://www.bacaph.org.uk/blog/54-blog-item1-15
https://www.bacaph.org.uk/blog/54-blog-item1-15
https://www.worldvisionphilanthropy.org/news/pray-to-end-violence-against-children
https://www.worldvision.org/child-protection-news-stories/matthew-25-protecting-children-prayer


 

 

O Bog, Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh, blagoslovi jih. 
O sveta Mati Božja in sveti Jožef, vzgajajta jih in ščitita jih. 
Za vse otroke, ki so bili danes spočeti, rojeni, krščeni, birmani… se ti zahvaljujemo in te 
prosimo blagoslova zanje. 
Za vse otroke, ki danes vstopajo v šolo, se ti zahvaljujemo in te prosimo blagoslova zanje. 
Za vse otroke v enotni in ljubeči družini, se ti zahvaljujemo in te prosimo blagoslova zanje. 
Za vse otroke, ki vztrajajo pri pomembnem projektu, se ti zahvaljujemo in te prosimo 
blagoslova zanje. 
Za vse organizacije in skupine, ki so namenjene zaščiti življenja, se ti zahvaljujemo in te 
prosimo blagoslova zanje. 
Ubijanja s splavom, obvaruj jih. 
Nevarnosti pokončanja ugrabljenih dojenčkov, obvaruj jih.  
Trpljenja na duši in telesu, obvaruj jih. 
Psihične in spolne zlorabe, obvaruj jih. 
Krempljev otroške pornografije, obvaruj jih. 
Državljanskih nemirov in vojn, obvaruj jih. 
Občutja nizke samopodobe in nasilja vrstnikov, obvaruj jih. 
Hudih pritiskov vrstnikov, obvaruj jih. 
Telesne zlorabe zaradi alkohola ali mamil, obvaruj jih. 
Skrbi, ali bodo sprejeti in strahu pred porazom, obvaruj jih. 
Groze, s katero se soočajo otroci na cesti, obvaruj jih. 
Spolne razuzdanosti, obvaruj jih.  
Satana in njegovih človeških pomagačev, ki napadajo s prilizovanjem, odvrnitvijo 
pozornosti, in pogubljanjem naših otrok, obvaruj jih. 
 (prirejeno po Faithful Catholics) 

Dejavnost 
 Zagovarjamo blaginjo otroka z vzgojo / izobrazbo staršev in učiteljev 
 Spregovorimo, kjerkoli smo priče kateregakoli slabega ravnanja z otroki, ki živijo okrog 

nas.  
 Spoštujmo otroke in ravnajmo z otroki z ljubeznijo in potrpežljivostjo v otroškem vrtcu in 

osnovnih šolah, ki jih vodimo ali tam učimo. 
 Molimo za vse otroke, ki so obsojeni na mnoge oblike suženjstva v našem svetu.  

 

Sklepna molitev  

Dragi Gospod, tvoj svet je poln zgodb o tvojem čudovitem varstvu. »Prosimo tvojega varstva 
za ranljive otroke. Naredi te najmlajše nevidne za ljudi, ki jih hočejo izkoriščati. Šepetaj v ušesa 
otrok, naj bežijo in se skrijejo, dokler ne mine nevarnost.« (Wounded Women Project) 
»Branite slabotnega in siroto, odločajte prav za nesrečnega in revnega. Osvobajajte 
slabotnega in ubogega, rešujte ga iz rok krivičnih.« Amen (Psalm 82,3-4) 

 
Pripravila Sarah Tanjo SSND, AF, Sierra Leone, za mednarodni urad Shalom, Rim, Italija. 

Grafika iz Aktov 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo. 

https://sites.google.com/site/faithfulcatholics/Home/living-the-gospel-of-life-1/pro-life-prayers/a-litany-on-behalf-of-children
https://www.facebook.com/WoundedWomen7/photos/dear-lord-your-word-is-filled-with-accounts-of-miraculous-protection-we-claim-th/2410820195626496/

