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Uvod 
Na koncu stvarjenja je Bog naredil / oblikoval ženo po Božji podobi in sličnosti. Navdihnjen pisatelj je 
uporabil isti hebrejski glagol, ki se pojavi pozneje, naredil oltar Gospodu. Papež Frančišek naglašuje: »To 
je skupnost z močno moško naravnanostjo, ki ji manjka ženskih potez. Res je, da moški ne prinašajo 
harmonije, ženske prinašajo ubranost, ki nas uči božati, nežno ljubiti in narediti iz sveta nekaj čudovitega. 
To je prihodnost, to je tisto, kar smo pogrešali. Žene nas bogatijo in prinašajo skladnost v stvarstvo.« Papež 
Frančišek, 9 februar 2017 

Šolske sestre de Notre Dame posnemamo Marijo, ki je bila zelo združena z Bogom in je tako hrepenela, 
da bi se izpolnila njegova volja, da se je božja Beseda mogla po njej učlovečiti. (Poslane ste, K 32). Papež 
Frančišek potrjuje: »Cerkev priznava nepogrešljiv prispevek, ki ga daje žena v družbi z tenkočutnostjo, 
intuicijo in značajskimi zmožnostmi, ki so navadno značilnejše za žene kakor za može. Na primer posebna 
ženska pozornost do drugih, ki se izraža posebej, tudi če ne izključno, v materinstvu.« Papež Frančišek: 
Veselje evangelija, #103.  

Klic k molitvi 
Troedini Bog, odpri naše srce za Tvoje vodstvo in navdih. Usmeri naše misli in dejanja k sebi, ko se 
zavezujemo za skupno delo, da bi gradili mogočne in resnične poti miru, svobode in dostojanstva. Napolni 
nas s svojo močjo, da bomo v Marijinem duhu storile, karkoli nam rečeš. 

Izkušnja  
Spoznala sem veliko žensk, ki me navdušujejo s svojo ženskostjo, zlasti z materinstvom, ki je polnost 
ženskosti. To je ženska poklicanost, naša ženska poklicanost. Hvaležna sem svoji materi, ker mi je 
pokazala, kaj pomeni biti ženska, mati: zvesta, pogumna, ponižna, vztrajna, delavna in verujoča v Boga. 
Mama je kot majhen otrok doživela vojno in izgubila očeta. S svojim življenjem mi je pokazala, kako 
ljubiti in kako podarjati življenje. 

Med vojno v Južnem Sudanu, ko so vojaki mobilizirali in v vojsko rekrutirali mlade fante, so ženske postale 
»vojakinje«, ki so varovale svoje sinove. »Vedela sem, da bi lahko umrla,« mi je povedala gospa Rebecca. 
»Mislila sem si, da sem doživela že veliko. Moj sin je šele začenjal svoje življenje.« Rebecca v času vojne 
ni bila stara niti štirideset let. Pravkar je preživela smrt svojega moža, vendar je ostala zvesta, mirna in z 
očarljivim nasmehom. Preživela je to vojno, toda kaj je doživela? Nisem vprašala. Nisem si upala. Vojna 
je strašna. »Ženske nosijo bolečino vojne, nosijo odgovornost, da poskrbijo za svoje družine. Mnoge med 
njimi živijo s travmo razselitve, spolnega nasilja in vsakodnevnega strahu pred slabim ravnanjem v svojih 
domovih in skupnostih ... vendar so neverjetno močne ženske, ki se za okrepitev svojih moči zanašajo na 
Boga....« ~ Gospa Caroline Welby, 5. februar 2023. 

Nekatere žene so bile močne s svojo junaško vero in krepostjo ter so pokazale na Jezusovo srce. Marija je 
izzvala  na svatbi v Kani: »Vina...nimajo ... kar vam Jezus reče, storite.« (Jn 2,5) Kanaanska žena: »Da, 
Gospod, tudi psički jedo ostanke, ki padejo z mize njihovega gospodarja.« (Mt 15,27) Blažena Terezija 
Jezusova Gerhardinger, Nemčija, ustanoviteljica Šolskih sester de Notre Dame, ki je v hrepenenju, da bi 
bili vsi eno v Bogu, utemeljila kongregacijo v evharistiji, se borila za edinost in odgovorila na nujne potrebe 
tistega časa. Caroline Friess, Nemčija, Šolske sestre de Notre Dame, ki je v svojem odgovoru na zahteve 
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novega sveta  daljnovidno razlagala znamenja časa, tvegala nekaj nenavadnega in s pogumnim vodstvom 
prilagodila kongregacijo načinu življenja v novem kontinentu. (Poslane ste, Prolog). 

Druge žene so stale na robu teme vsake dobe, iskale luč, širile ljubezen, živele upanje in dajale življenje. 
Blažena Marija Antonina Kratochwil, Poljakinja, Šolska sestra de Notre Dame, žena ponižnosti, vere in 
poguma, je dala svoje življenje za uboge in ženske, ki so bile z njo zaprte. Roza iz Lime, Peru, tretjerednica 
svetega Dominika je zavetnica Južne Amerike, Indije in Filipinov. Živela je življenje v strogosti in skrbi 
za uboge. Kateri Tekakwitha, iz Kanade je zavetnica okolja in ekologije. Jožefa Bojanc iz Slovenije, Hčere 
Božjega usmiljenja je mučenka, ki so jo med drugo svetovno vojno umorili četniki. Josephine Bakhita, 
rojena v Sudanu, kanosijanka, redovna sestra, ki so jo ugrabili arabski trgovci s sužnji, je pustila zapuščino, 
da je preobrazba mogoča skozi trpljenje. Berta Isabel Cáceres Flores voditeljica domorodcev in okoljska 
aktivistka iz Hondurasa. Dorothy Stang, Brazilija, Sestra Notre Dame de Namur je brazilskim kmetom 
prinašala vero in pravičnost ter jih učila ustanavljati skupnosti, se preživljati s kmetovanjem in braniti svoje 
človekove pravice. Te ženske so zapustile obilno zapuščino. Kako bi lahko storile manj? 

Moč mladih žensk našega časa navdihuje in izziva. Malala Yousafzai, pakistanska najstniška aktivistka 
proti prepovedi izobraževanja deklic, je pri 15 letih preživela poskus atentata. Leta 2014 sta Malala in 
Kailash Satyarthi iz Indije skupaj prejeli Nobelovo nagrado za mir kot priznanje za njuna prizadevanja za 
pravice otrok. Greta Thunberg, Švedska, se je soočila s svetovnimi voditelji, ker storijo premalo, da bi se 
spopadli s podnebno krizo. V okviru projekta Fridays for Future je mobilizirala učence in nagovorila 
Združene narode glede podnebne krize ter voditelje pozvala k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Ridhima 
Pandey, Indija, se z aktivizmom ukvarja že od svojega devetega leta, ko se je pridružila tožbi proti indijski 
vladi, ker ni izpolnila svojih obveznosti iz Pariškega sporazuma. Pridružila se je drugim, ki so s pritožbo 
pri ZN obtožili pet vlad kršenja Konvencije o otrokovih pravicah. Nastopila je v filmu The Letter Film. 

Razmišljanje 
»Dejavno se zavzemamo … da bi odstranile vzroke krivic in gradile svet miru, pravičnosti in ljubezni.« 
(Poslane ste, K 17) »Da morajo biti žene v družbi vključene pri odločanju ni le pravilno…nujno tudi zaradi 
posebnih stališč, ki jih žene prispevajo v postopku. Ta »ženski genij« se bo izkazal kot neprecenljiv pri 
rešitvah resnih izzivov, s katerimi se sooča današnji svet.« Intervention by the Holy See at the General 
Assembly of the UN, 2007    

• Globoko poslušajte, kje vas Bog vabi sedaj, da podprete žene in dekleta.  
• Razmišljajte o naši zavezi kongregacije Laudato Si’ in Talitha Kum Network. 
• Kako se izobražujemo in odgovarjamo na potrebe žena in deklet okrog nas? 

Dejavnost 
• Na kakšne načine se izobražujemo, zagovarjamo in delujemo za dostojanstvo žena in deklet?  
• Katere dejavnosti sprejemate v vaši skupnosti glede na zavezo kongregacije Laudato Si’? 

Kako lahko podprete dejavnosti mreže Talitha Kum (mreža redovnic proti trgovini z ljudmi)? 
• Vključite se v kampanje, ki branijo žene in dekleta, delajo za spoštovanje njihovih pravic, 

priznanje njihovega doprinosa in vključevanje v procese odločanja.  

Sklepna molitev:   
Troedini Bog, znova se predajamo Tebi. Pomagaj nam v našem vsakdanjem življenju, da bomo dajale in 
ohranjale življenje. Odpri nas zase, za življenje in njegovo lepoto. Preobrazi nas v naši bolečini. Tebi, ki 
daješ življenje, prinašamo vse žene, mlade in stare. Vodi, okrepi in varuj jih, da bodo mogle varovati 
življenje, ki jim je zaupano. Naj bodo varne, pogumne in zavezane za službo življenju. Naj bodo ponižne 
in se zavedajo, da je vsako človeško življenje Tvoj dar. Amen. 

Pripravila M. Teresa Lipka, SSND, iz Južnega Sudana (PO provinca), za mednarodno mrežo Shalom  
Grafika iz Smernic 24. generalnega kapitlja. Podoba: Urad kongregacije za komunikacijo. 
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