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Vzgajati za današnje izzive

Massimo:

»Sva Massimo in Patrizia iz Italije, poročena sva 25 let, imava družino z dvanajstimi 
otroki. Smo potujoči misijonarji in živimo v Maastrichtu na Nizozemskem.

Javier:

»Sva Javier in Araceli. Imava družino z desetimi otroki, pričakujeva enajstega. Smo 
misijonarji v Sankt Peterburgu v Rusiji.
»Na ta način je Stvarnik možu in ženi dal delež pri svojem stvariteljskem delu in ju 
hkrati naredil za orodje svoje ljubezni, tako da je po posredovanju življenja prihodnost 
človeštva zaupal njuni odgovornosti.« RL 81

SVETI OČE

»Družina je po naravi poklicana k vzgoji otrok. Ne zavrnite otroka iz strahu, da ga 
ne znate vzgajati in ga pripraviti na življenjske izzive in dolžnosti! Za starševstvo sta 
potrebna ljubezen in želja, da iz drugega izvabiš najboljše.«
»Družina ne sme nehati biti prostor varstva, spremljanja, vodstva, čeprav mora 
vedno znova iznajdevati nove metode in sredstva.« RL 260
»Ko bi bilo zorenje le razvijanje nečesa, kar je že vsebovano v genetskem zapisu, ne bi 
bilo treba veliko storiti. … Ni se mogoče izogniti temu, da nas vsak otrok preseneča 
z načrti, ki klijejo iz te svobode in ki se križajo z našimi predstavami. In prav je, da 
se to dogaja.« RL 262

Patrizia: 

»Čeprav sva šibka, sva se odločila, da otroke že od rojstva nosiva k bogoslužju, da 
zjutraj in zvečer z njimi moliva, prav tako pred kosilom, da imamo ob nedeljah 
doma praznično bogoslužje, kjer vsi sodelujejo, in kjer oče vsakega posebej vpraša: 
‘Kako Božja beseda razsvetljuje tvoje življenje?’ V takšnem dialogu se otroci navadijo 
odraščati z mislijo, da je Bog navzoč in deluje v njihovem življenju.«
»Bistveni del vzgoje otrok mora biti tudi posredovanje vere. To pa otežuje sedanji slog 
življenja z razporeditvijo delovnega časa in zapletenostjo današnjega sveta, v katerem 
mnogi živijo v mrzličnem ritmu, v boju za preživetje. Kljub temu mora biti domača 
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 Vabilo k razmisleku

Vsak dan doživljamo, da je dialog bistvenega pomena v vsakem odnosu. Kako 
pomemben je dialog v odnosu z Jezusom? Lahko v poplavi besed, ki jih slišim čez 
dan, najdem čas in Jezusovo Besedo?

 Družinska dinamika

Zvečer si vzemimo čas in se kot družina pogovarjajmo o preteklem dnevu. Starši 
bodimo med večerjo še zlasti pozorni na to, kaj nam pripovedujejo otroci.

 Občestvena ali skupinska dinamika

Družine bi lahko prosili, naj odprejo svojo hišno Cerkev, da bi molili skupaj z 
drugimi družinami.

Molitev

Gospod,
uči nas, kako naj naše družine
postajajo kraji, kjer bodo naši otroci
okušali živo vero.
Pomagaj nam, da ne bomo izgubili zaupanja v 
tvojo pomoč
pri premagovanju izzivov,
ki jih pred nas postavlja današnja družba.
Pošlji svojega Svetega Duha
nad vsako družino,
da bodo naša srca odprta
in bomo znali videti, kako živa je tvoja nav-
zočnost
tudi v naši mali hišni Cerkvi.
Amen.

hiša še naprej kraj, kjer se učimo, kako spoznavati osnove in lepoto vere, kako moliti in 
služiti bližnjemu.« RL 287
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Kristusu reči ‘da’

SVETI OČE

»Očetovstvo in materinstvo sta vlogi, ki jih ni mogoče nadomestiti. Materinstvo 
nam kaže, kako v človeško šibkost prinašati ljubezen in varstvo. Očetovstvo otrokom 
razkriva neraziskana življenjska obzorja in postavlja temelje moralnega življenja, na 
katerih lahko pogumno oblikujejo svoj načrt življenja. A to ni vse. Vsaka mati otroke 
opominja na to, da je vir njihovega bivanja Oče z veliko začetnico in da je v njih 
hrepenenje po Bogu. V tej zavesti raste vera. V bistvu gre za ustvarjanje pogojev, v 
katerih bodo nove generacije lahko Kristusu rekle ‘da’ in Bogu dovolile, da je navzoč v 
njihovem življenju in jih vodi za roko.«
»Vera je Božji dar … To zahteva, da izprosimo Božje delovanje v srcih, kamor sami ne 
moremo priti. … Potem vemo, da ne gospodujemo nad darom, temveč smo le njegovi 
skrbni upravitelji. Naše ustvarjalno prizadevanje je vendar prispevek, ki nam 
odpira možnost sodelovati z Božjo pobudo.« RL 287
»V duhovno izkustvo ne smemo nikogar siliti, temveč mora biti to prepuščeno 
njihovi svobodi. Temeljnega pomena je, da otroci čisto konkretno vidijo, da je staršem 
molitev zares pomembna. Zato imajo lahko trenutki molitve v družini in izrazne oblike 
ljudske pobožnosti večjo evangelizacijsko moč kot vse kateheze in vsi govori.« RL 288

Javier: 

»Veva, da jim posredujeva vero, ko jih učiva živeti ključno poslanstvo kristjana … 
Zato se že od malih nog učijo živeti z Bogom. Naučili so se, da lahko odpuščajo, 
da lahko ljubijo na različne načine, tako kot ljubi Bog, da lahko odkrijejo različne 
načine življenja. Odločila sva se živeti v Cerkvi in to želiva tudi zanje. V družini 
skupaj molimo, ker vemo, da je Gospod sredi med nami in da nam vsak dan pomaga, 
nas podpira in spodbuja.«
»Zaradi tega je treba ceniti zakonske pare, matere in očete kot dejavne subjekte 
kateheze. (…) Družinska kateheza je učinkovita metoda in v veliko pomoč mladim 
staršem, da se zavejo svojega poslanstva oznanjevalcev evangelija v lastni družini.« RL 
287
»Posredovanje vere otrokom predpostavlja, da starši resnično izkusijo, da je treba v 
Boga zaupati, ga iskati in potrebovati. Kajti samo tako en rod oznanja drugemu 
rodu slavo njegovih del, pripoveduje o silovitih Božjih delih (prim. Ps 145,4), samo 
tako lahko oče pripoveduje otrokom o Božji zvestobi (prim. Iz 38,19). To zahteva, da 
izprosimo Božje delovanje v srcih, kamor sami ne moremo priti.« RL 287
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 Vabilo k razmisleku

Znova preberiva zgornje besede svetega očeta in razmisliva o tem, kako živiva 
svoje očetovstvo in materinstvo. S katerimi dejanji lahko otrokoma konkretno 
sporočiva, da sva se odločila, da bo naše življenje temeljilo na Bogu?

 Družinska dinamika

Svojim otrokom povejva, zakaj sva se odločila živeti v Cerkvi.

 Občestvena ali skupinska dinamika

Kako bi lahko ozaveščali starše in jih usposabljali za katehete? Kako lahko naša 
skupnost spodbuja in ovrednoti poučevanje, ki ga izvajajo starši z lastnimi 
otroki ali v skupnosti?

Molitev

Slavimo te, Gospod, za dar vere.
Hvala za dar krsta,
po katerem so najini otroci postali tudi tvoji.

Molimo, da bi
naš zgled
usmerjal naše otroke
k tebi, ki si vir vseh odločitev,
ki jih sprejemamo vsak dan.

Ti si skala
na katerem smo se odločili graditi
naše življenje in našo družino.

Ti si Oče, ki si jih vedno želel,
ki jih ljubi z Ljubeznijo, ki zna poskrbeti
za materinsko varstvo in očetovski pogum.

Amen.
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Vzgoja za čustveno življenje
SVETI OČE

»V času, v katerem je spolnost pogosto omejena na potrošništvo, na popredmetenje 
drugih, imajo družine nalogo, da vzgajajo svoje otroke na področju čustev in 
odgovorne spolnosti, ki spoštuje dostojanstvo osebe.«
»Vendar kdo še danes govori o teh stvareh? Kdo je sposoben resno jemati mlade ljudi? Kdo 
jim pomaga, da bi se resno pripravili na veliko in velikodušno ljubezen? S spolno vzgojo 
se ravna zelo lahkomiselno.« RL 284
»Spolna vzgoja, ki varuje določen čut za sramežljivost, je neprecenljive vrednosti, četudi 
danes nekateri menijo, da je to stvar preteklosti. Sramežljivost je naravna drža človeka, 
ki varuje svojo notranjost in se izogiba temu, da bi postal zgolj predmet.« RL 282

Massimo:

»Vedno sva pozorna na nevarnosti sveta, zlasti v povezavi z novimi tehnologijami. 
Močno se zavedava nevarnosti, ki se skrivajo za njimi, zato sva zelo previdna. Trudiva 
se jih zaščititi – spodbujava jih, da računalnik uporabljajo v skupnih prostorih. 
Mobilni telefon jim dava šele, ko postanejo polnoletni. Še zlasti jih spodbujava h 
krepostim čednosti, ponižnosti, iskrenosti – ne v moralističnem smislu – ampak 
tako, da jim zaupava osebne izkušnje, ker sva videla, da je Gospod pomagal nama in 
pomagal bo tudi njim.«
»Sodobna vedno bolj izpopolnjena komunikacijska in zabavna tehnologija vzgojno 
srečevanje staršev z otroki lahko lajša ali tudi ovira. Če jo uporabljamo pametno, je 
lahko koristna … Vemo, da ta sredstva včasih ljudi celo oddaljujejo drugega od drugega, 
namesto da bi jih zbliževala, kot se na primer dogaja, če se v času obeda vsak poigrava s 
svojim mobilnim telefonom ali če eden od zakoncev zaspi, medtem ko čaka na drugega, 
ki cele ure zapravlja čas s kako elektronsko napravo. … Vsekakor ne smemo zanemariti 
nevarnosti novih oblik komunikacije za otroke in mladostnike, ki včasih postanejo 
brezvoljna bitja, izolirana od realnega sveta. Ta »tehnični avtizem« je lahko razlog, da 
so bolj izpostavljeni manipulacijam tistih, ki skušajo iz sebičnih interesov vdreti v njihov 
notranji svet.« RL 278 



 Vabilo k razmisleku

Kako uporabljam tehnologijo in kako vzgajava svoje otroke, da jo uporabljajo? 
Kako na tem zelo zahtevnem področju vzgajava otroke o čustvenem življenju in 
spoštovanju lastnega telesa?

 Občestvena ali skupinska dinamika

Oblikujmo nekaj predlogov za lastno vzgojo v uporabi tehnologije. Lahko si 
na primer vzamemo nekaj časa brez televizije in uporabe prenosnih telefonov:
- med obroki
- en večer na teden (v tem času lahko organiziramo kakšno zabavno skupno 
dejavnost)
- med skupnim izletom
Oblikujmo nekaj predlogov za pozitivno uporabo naših naprav, na primer:
- naši otroci naj naučijo kakšnega starejšega uporabljati računalnik/tablico
- žrtvujmo nekaj časa in v video klepetu prisluhnimo nekomu, ki sam živi daleč 
stran 
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Molitev

Gospod Jezus,
pomagaj nam vzgajati otroke v miselnosti,
da je čakanje potrebno, 
ker v njem želje dozorijo v zavestno odločitev
za darovanje samega sebe.

Pomagaj nam, da bomo budni,
a otrok ne bomo dušili,
tako da se bodo naučili 
svobodno in samostojno sprejemati odločitve.

Amen.
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Vzgoja za čakanje in spoštovanje telesa

SVETI OČE

»Tako naj bi pastorala pomagala družinam ponotranjiti bistvene človeške vrednote, 
kot so skromnost, spoštovanje razlik med moškimi in ženskami, zavedanje in 
sprejemanje telesa, pomen popolnega darovanja sebe v zakonu, vrednoto zaroke kot 
obdobja zorenja za zakon.«
»V času, ko so navzoče težnje, da bi spolnost zbanalizirali in osiromašili, je načrtovanje 
spolne vzgoje težka naloga. Razumeti jo je mogoče samo v okviru vzgoje za ljubezen, za 
medsebojno podarjanje sebe. Tako govorica spolnosti ne bo izpostavljena žalostnemu 
obubožanju, ampak bo obogatena. Spolni nagon je mogoče kultivirati s spoznavanjem 
sebe in razvijanjem sposobnosti samoobvladovanja, ki lahko pomagata odkriti dragocene 
sposobnosti za veselje in ljubeče srečevanje.« RL 280
»Pomembno pa je nekaj drugega: naučiti jih različnih oblik izražanja ljubezni, skrbi 
drug za drugega, spoštljive nežnosti, komunikacije, ki je napolnjena s smislom. Kajti vse to 
pripravlja celovito in velikodušno darovanje sebe drugemu, kar po javnem sprejemu 
obveznosti s poroko dobi izraz v telesni podaritvi. Tako se bo telesna združitev pokazala 
kot znamenje vseobsegajoče zavezanosti, ki jo je obogatila doslej prehojena pot.« RL 283
»Tudi spoštovanje svojega telesa v njegovi ženskosti ali moškosti je nujno za spoznavanje 
samega sebe v razmerju do drugega. Tako je mogoče z veseljem sprejeti drugega ali 
drugo kot poseben dar, ki je delo Boga Stvarnika, in se vzajemno bogatiti.« RL 285
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 Družinska dinamika

Enkrat na teden/mesec pripravimo filmski večer in skupaj z otroki izberimo 
film, tudi takšnega, ki obravnava temo človeške ljubezni [čustvenega življenja]. 
Potem pa se o njem pogovorimo.

 Občestvena ali skupinska dinamika

Filmski forum: izberimo serijo filmov, ki obravnavajo temo človekovega 
čustvenega življenja, zaroke in odnosa para. Mlade iz skupnosti povabímo, da si 
jih ogledajo. Temu naj sledi pogovor in razmislek v družbi kakšnega strokovnjaka 
in ljudi, ki lahko osebno pričajo o tem.

Molitev

Gospod Jezus,
pomagaj nam v naših otrocih
spodbujati čistost do svojega telesa,
da ga bodo sprejeli,
skrbeli zanj in ga spoštovali.

Pomagaj nam spoznati, kako lahko
drugim, v prvi vrsti zakoncu,
izkazujemo spoštovanje z dejanji.

Naj bodo naše družine
kraji človeške in krščanske rasti,
kjer se bo razkrila lepota vsakega človeka.

Amen.
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Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni
Krepiti vzgojo otrok
Radost ljubezni, 7. poglavje, št. 259-290
Povezava do Apostolske spodbude RADOST LJUBEZNI
https://www.druzina.si/storage/app/media/ProductFiles/152-radost-ljubezni.pdf

Video-kateheze in druge vsebine o Letu družine Amoris Laetitia v Sloveniji
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/leto-druzine
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Družinska ljubezen: poklicanost in pot k svetosti

Nebeški oče 

predte prihajamo, da bi te slavili
in se ti zahvaljevali za veliki dar družine.
Prosimo te za vse družine, posvečene z zakramentom zakona.
Naj vsak dan znova odkrivajo prejete milosti,
in naj kot majhne domače cerkve
spoznajo, kako biti priče Tvoje navzočnosti
in ljubezni, s katero Kristus ljubi Cerkev.
Prosimo Te za vse družine, ki jih pestijo težave in trpljenje,
ki jih povzročajo bolezen ali okoliščine, ki jih poznaš le Ti.
Vlivaj jim moči in jih vodi
po poti svetosti, na katero jih kličeš,
da bodo lahko deležne tvojega neskončnega usmiljenja
in bodo našle nove načine za rast v ljubezni.
Prosimo Te za otroke in mlade.
Naj Te spoznajo in z veseljem sprejmejo poklicanost,
ki si jim jo namenil.
Prosimo za njihove starše in stare starše.
Naj se zavedajo, da so znamenja božjega očetovstva in materinstva
v skrbi za svoje otroke, ki jim jih zaupaš v telesu in duhu
in tudi v izkušnji bratstva,
ki jo družina lahko da svetu.

Gospod, nakloni vsem družinam,
da bodo lahko živele svojo posebno poklicanost k svetosti v Cerkvi,
kot klic k poslanstvu misijonarskih učencev,
v službi življenja in miru,
v občestvu z našimi duhovniki, redovniki in vsemi poklici v Cerkvi.

Blagoslovi svetovno srečanje družin v Rimu.
Amen.

(Molitev za X. svetovno srečanje družin
RIM, 22. – 26. junija 2022)
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