Spoštovani,
kot vsako leto se bomo tudi letos spomnili žrtev prometnih nesreč. Hvala Zavodu Varna pot,
ki nas vsako leto spomni na Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki ga
obeležujemo vsakega novembra. Žal se ne bomo mogli zbrati ob spomeniku na Žalah zaradi
epidemiološke situacije v Sloveniji, vendar se bomo v naših mislih in molitvah spomnili vseh
žrtev prometnih nesreč, ki so izgubili svoja življenja, pa tudi živih žrtev, ki imajo hude fizične
ali duševne posledice prometnih nesreč.
Ko govorimo o žrtvah prometnih nesreč se moramo hkrati spominjati preživelih kot tudi
družin katerim so prometne nesreče popolnoma spremenile življenje. Smrt in poškodbe so
nepredvidljive in dolgoročno vplivajo na vse svojce in prijatelje. Statistični podatki
poškodovanih, trajno invalidnih in umrlih so iz leta v leto bolj zaskrbljujoči. Zato govorimo o
travmatičnih dogodkih, ki pustijo dolgotrajne posledice v naših življenjih. Vendar to niso
samo družinske tragedije temveč je to resna družbena škoda. Posledice za družine in
prijatelje so trajne in potrebno je, da se vsi tako kolektivno kot tudi individualno
prizadevamo za varen promet kot tudi, da se naučimo nuditi podporo poškodovanim kot tudi
ožaloščenim. Vse dokler se ne bomo zavedali, da se prometne nesreče ne dogajajo izključno
drugim temveč lahko doleti tudi nas same, napredka ne bo. Potrebno je skupno delovanje in
spodbujanje individualne in kolektivne zavesti o viziji nič – nič smrtnih žrtev in nič hudo
poškodovanih oseb zaradi prometnih nesreč.
Vsakodnevno smo udeleženci v prometu na takšen ali drugačen način. Nikoli ne vemo kako
se bo zaključilo naše potovanje. Zaradi malomarnosti in neodgovornosti posameznih
voznikov, umirajo ali doživljajo težke poškodbe nedolžni ljudje, tudi otroci.
Ozaveščanje o varnosti v prometu je dolžnost slehernega posameznika. Zavod Varna pot nas
skozi leta ozavešča, da moramo biti odgovorni, strpni in pazljivi v prometu. Zato si odgovorni
v Zavodu zaslužijo naše spoštovanje in spodbudo, da svoje delo nadaljujejo tudi v prihodnje
saj je človeško življenje dar Božji, življenje je sveto in pravica vsakega posameznika.
Naše molitve so usmerjene Bogu s priprošnjo, da nas usliši in pomaga pri preprečitvi
prometnih nesreč. Hkrati se v naših molitvah spominjamo zdravstvenih delavcev, ki nam
pomagajo pri zajezitvi epidemije, ki vsakodnevno terja desetine življenj. Naj se nam Bog
usmili.
»O Gospodar naš, odpusti nam grehe, odreši nas slabih dejanj in nas vzemi k Sebi, skupaj s
tistimi, ki delajo dobro!« (Kur'an, 2, 193)
Ob ponovni zahvali Zavodu Varna pot za uspešno ozaveščanje ljudi o varnosti v prometu, vas
lepo pozdravljam.
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