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UVOD

Pri izbiri teme diplomskega dela, je veliko vlogo odigralo dejstvo, da sem mamica treh
otrok. V svojem materinskem poklicu se vsakodnevno srečujem z vprašanji, ali je moja
vzgoja pravilna in na kakšen način k njej pristopiti oz. jo izvajati. Še posebej je v
ospredju vprašanje verske vzgoje. Kako in kdaj otroke vzgajati v veri, na kaj moram biti
pozorna in kdo mi lahko pri tem, poleg moža, še priskoči na pomoč.
Sodobna družina se v svojem poslanstvu srečuje z veliko ovirami. Industrializacija in
potrošništvo sta ji vzela gospodarsko in družbeno vlogo. Družina namreč nekoč ni bila
le dom, ampak tudi delovno mesto, v moderni družbi pa se delovno mesto prenese ven
iz domačega okolja. Poleg tega morajo ljudje zaradi vedno višjih cen življenjskih
potrebščin tudi več časa preživeti v službah, manj pa ga posvečajo svojim družinam.
Življenje je v današnjem času bolj stresno, odnosi med ljudmi so manj trdni, intimni,
zato lahko hitreje pride do napetosti znotraj družine oz. zakonskega odnosa, posledica
pa je naraščanje števila razvez ter števila enostarševskih oz. reorganiziranih družin. Prav
tako zakonska zveza izgublja svoj status in pomen. Poleg tega se zdi, da tudi družba
družino premalo ceni. Individualizem in subjektivizem sta pripomogla k temu, da se je
povečala posameznikova osredotočenost nase, zmanjšuje se medsebojna solidarnost,
drugi je pomemben le za uresničevanje naših želja. S tem pa se izgubljajo pomembni
odnosi, predvsem družinski, zakonski. Tudi s strani družinske politike ni videti novih
programov, ki bi nudili oporo in pomoč družinam ter jim olajšali življenje vsaj v
otrokovih najzgodnejših letih, ki bi spodbujali starše k odločitvi za večjo družino. S
spreminjanjem zakonov se skuša porušiti tradicionalen pogled na družino ter vlogo obeh
staršev v njej. Vse omenjeno pa ne vpliva le na tiste, ki so že starši, ampak tudi na
mlade. Ti se vedno kasneje odločajo za ustvarjanje družine. Med mladimi je opaziti, da
vedno težje ustvarijo globok, intimen odnos z drugim, ki je potreben za ustvarjanje
družine. Postavlja se nam vprašanje, ali se današnja družba zaveda pomena in vloge
družine? Družina je pomembna graditeljica družbe, zato želimo predstaviti njen pomen
ter poslanstvo. Vse skupaj pa želimo osvetliti tudi s pomočjo pogleda, ki ga ima nanjo
Cerkev.
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Družina je prvi prostor, kjer se odvija vzgoja. Starši so prvi učitelji. Svoje otroke bolj
kot z besedami učijo z zgledom. Žal pa danes hiter tempo življenja staršem in otrokom
ne dovoljuje, da bi veliko skupnega časa preživeli v domačem okolju, nasprotno,
dnevna ločenost staršev in otrok se povečuje. Čas, ki ga družina preživi doma, pa je,
vsaj ob delovnih dnevih, omejen na večerne ure, ko so vsi člani družine utrujeni. Starši
so zaradi vseh omenjenih dejavnikov premalo aktivni v svojih družinah. Predvsem na
vzgojnem področju so premalo prisotni in še takrat zmedeni, popustljivi, nedosledni.
Vzgojo in učenje se vedno bolj prepušča drugim vzgojnim institucijam. Otroci imajo
tako slabše pogoje, da bi se od svojih staršev naučili življenjsko pomembnih stvari. Ob
tem predvsem mislimo na odnose, na pravila sodelovanja z drugimi, ki jih najbolje
posreduje ravno družina, starša. Sprašujemo se, ali starši vedo, kako nujna je njihova
prisotnost, njihov doprinos pri vzgoji otrok? Kaj je pri slednji sploh pomembno?
Prikazati želimo vlogo starševstva in družine za posameznika in njegov razvoj ter kako
vse skupaj vpliva na vero. Pri tem se nam zdi pomembno, da najprej predstavimo
otrokov razvoj od rojstva do polnoletnosti ter njegove zmožnosti na verskem področju.
Predpostavljamo namreč, da bi to lahko bilo v veliko pomoč staršem pri razumevanju
njihovega otroka. Če poznamo in upoštevamo zmožnosti, ki jih otrok ima, mu s tem
damo priložnost bolj celostnega razvoja. Prikazati želimo tudi, kakšno vrednost imajo
odnosi, ki se odvijajo znotraj vsake družine, ti so namreč osnova za odnos, ki ga
posameznik razvije z Bogom. Prav tako, pa je naša želja, starše ozavestiti in jih
spodbuditi pri njihovem prizadevanju za versko vzgojo. To bomo storili tako, da jim
bomo pokazali načine, kako lahko vero posredujejo otrokom od najzgodnejših let
njihovega življenja naprej. Kot pomoč staršem pri izvrševanju njihovega poslanstva pa
bomo predstavili tudi delovanje Cerkve na področju verske vzgoje. Pri tem bo v
ospredju predvsem predstavitev družinske kateheze, dejavnosti, preko katere želi
Cerkev nagovoriti celotno družino. Smo namreč mnenja, da je v Sloveniji ta oblika
kateheze slabo poznana. Zato predpostavljamo, da mnogo staršev zanjo še ni slišalo, oz.
da ne vedo točno, kaj sploh pomeni. Zanima nas tudi, kakšen je interes po takšni
katehezi in kaj bi starši od nje pričakovali. Prav tako želimo izvedeti, kako družine že
živijo vero v domačem okolju. Menimo namreč, da nam bodo vsi ti podatki dali malo
bolj natančen vpogled na stanje družinske kateheze v Sloveniji in nam pomagali
oblikovati smernice, ki bodo v pomoč pastoralnim delavcem, za nadaljnje delovanje na
področju družinske pastorale.
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1.

NAŠ OTROK – njegov razvoj in verske zmožnosti

V tem poglavju bomo opisali razvoj otroka od rojstva do polnoletnosti ter vsako
obdobje razvoja predstavili tudi v luči vere oz. verskih zmožnosti, ki jih otrok ima.
Poleg tega bomo pri vsakem obdobju prikazali praktične primere življenja po veri, ki
bodo ustrezali otrokovemu razvoju. Predpostavljamo namreč, da poznavanje otrokovih
zmožnosti pripomore k boljšemu starševstvu, slednje pa je velikega pomena za otrokov
celostni razvoj. Vsa spoznanja bodo staršem v pomoč, saj bodo otroka lažje razumeli in
ga, ustrezno njegovi starosti, usmerjali ter vzgajali, tako v vsakdanjem življenju, kot
tudi na verskem področju.

1.1

Od rojstva do 1. leta

Na začetku življenja ima organizem novorojenčka prirojeno sposobnost učinkovitega
koordiniranja absorpcije čutnih dražljajev, ki prihajajo od njegove matere, medtem ko
ga hrani in skrbi zanj. Način, s katerim otrok povezuje čutne dražljaje, se imenuje
vedenjski vzorec, ki je na začetku življenja pasiven in receptiven (Prijatelj 2008, 21).
Poleg učenja sprejemanja dražljajev pa se otrokov organizem uči tudi življenja v telesu.
Učinek tega učenja je "stanje sprostitve in počitka, ki je znamenje otrokove notranje
harmonije." (21) Najbolj pomembno pri tem pa je, da se tako razvije izmenjava
sprostitve z materjo, ta pa je "osnovnega pomena pri prvi izkušnji prijateljskega
sočloveka." (22) Učenje življenja v svojem telesu torej vpliva na poznejše vzorce učenja
ter tudi na način, s katerim bo otrok kasneje vzpostavljal odnose z okolico, zlasti z
drugimi ljudmi. Prav tako pa bo ta sposobnost pripomogla k temu, da se otrok nauči
razlikovati svoja notranja stanja. Bolj kot se torej novorojenček razvija, bolj je sposoben
ponavljati glavna delovanja, hkrati pa se uči tudi povratnega delovanja. V drugi polovici
prvega leta se tako vedenjski vzorci iz pasivno receptivnih razvijejo v aktivno
kaptativne. Na vseh stopnjah razvoja je otrokovo vedenje bolj organizirano (23).
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Sam razvoj vedenjskih vzorcev je dobro opisal teoretik Jean Piaget. Spoznavni razvoj
otroka je razdelil na štiri stopnje, in sicer na senzomotorno, predoperativno, konkretno
operativno ter stopnjo formalnih operacij (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman
2003, 26). Prva stopnja, torej senzomotorna, se deli na šest podstopenj, preko katerih
Piaget opiše, kako se dojenčki v prvem letu svojega življenja, iz bitji, ki se odzivajo
predvsem refleksno in naključno, razvijejo v ciljno usmerjene malčke. Na prvi
podstopnji (od rojstva do 1. meseca) novorojenčki že pridobijo nekaj nadzora nad
izvajanjem prirojenih refleksov. Izvajajo neko vedenje, čeprav dražljaja, ki ponavadi to
vedenje izzove, ni prisotnega. Na drugi podstopnji (od 1. do 4. meseca) se naučijo
ponavljati prijetna dejanja, ki so jih odkrili po naključju (npr. sesanje palca). Ta proces
Piaget imenuje primarna krožna reakcija. Prav tako so sposobni koordinirati
informacije, ki so jih dobili s čutili (obračanje za zvokom, prijemanje predmetov).
Tretja podstopnja (od 4. do 8. meseca) prinaša še večje zanimanje za okolje. Razvijejo
se sekundarne krožne reakcije, to so hotena dejanja, ki jih dojenčki ne ponavljajo zaradi
njih samih, ampak želijo z njimi doseči nekaj zunaj svojega telesa, želijo podaljšati
zanimive izkušnje (stresanje ropotuljice, da bi slišali njen zvok). Dejanja so torej že
namerna, a še ne ciljno usmerjena. Četrto podstopnjo (od 8. do 12. meseca) označuje
koordinacija sekundarnih shem oz. urejenih vedenjskih vzorcev. Tistih nekaj vzorcev, s
katerimi so se rodili, so dojenčki že dogradili. Za dosego ciljev začnejo uporabljati
naučena vedenja, znajo razlikovati sredstva od ciljev. V tem času se torej začne
namerno vedenje. Na peti podstopnji (od 12. do 18. meseca) začnejo eksperimentirati z
novimi vedenji in opazovati, kaj se zgodi. Obvladajo terciarne krožne reakcije, kar
pomeni, da ne ponavljajo več prijetnega vedenja, ki so ga odkrili naključno, ampak
svoja dejanja spreminjajo, da bi dosegli podoben rezultat. Pri reševanju problemov
pokažejo izvirnost. Preizkušajo različna vedenja, dokler ne najdejo najboljšega načina
za dosego želenega cilja (stopi na gumijasto račko in ta zacvili, kasneje jo stisne z roko,
da ta zacvili itd.). Zadnja, šesta podstopnja (od 18. meseca do drugega leta), je stopnja
miselnih kombinacij. V tem obdobju se razvije sposobnost miselnega predstavljanja
predmetov in dejanj, v glavnem s simboli. Simbolno razmišljanje jim omogoča, da
razmišljajo o dogodkih in napovedujejo posledice, ne da bi morali prej tudi kaj
preizkusiti. Probleme rešujejo z vpogledom in ne več s poskusi in napakami (148–149).
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Piagetova teorija je le začetek za teorijo spoznavnega razvoja, zato je razumljivo, da so
nekatere poudarke sodobni raziskovalci spremenili oz. dopolnili. Predvsem so prišli do
ugotovitev, da so dojenčki določena vedenja sposobni razviti prej, kot je to trdil Piaget.
Vseeno pa njegova dognanja ostajajo pomembna za razumevanje razvoja spoznavnih
zmožnosti otrok. Pri samem razvoju otroka pa je potrebno poudariti tudi to, da je za
celoten razvoj, ne le spoznavni, izrednega pomena prisotnost staršev in njihova skrb
zanj. Kot pravi Prijateljeva, imata mati in otrok nek vzajemni odnos in se znata
prilagoditi drug drugemu. Ta odnos otroku omogoča notranje uravnovešeno stanje, ki
mu pomaga, da združuje različne razvojne dejavnike in ob enem letu že uspe
obvladovati delovanje svojega telesa; slednje se kaže predvsem s selekcijo dražljajev in
željo po vstopu v svet svoje okolice (Prijatelj 2008, 23–24). Poleg že omenjenih
senzomotornih stopenj pa otrok v tem obdobju doživlja tudi izredno pomembno
izkušnjo, in sicer izkušnjo temeljnega zaupanja. Mati je za otroka prvi svet, zanj je
vredna zaupanja, saj ga zadovolji in poteši njegove potrebe. Medsebojni odnos matere
in otroka tako ni pomemben le z vidika otrokovega telesnega delovanja, kot smo
omenili zgoraj, ampak tudi z vidika učenja zaupanja. Mati odgovarja na zahteve otroka,
ta pa se preko tega uči zaupanja do matere, samozaupanja ter zaupanja okolju. Ravno
nasprotno, pa lahko situacije, v katerih otrok ni potešen v svojih zahtevah, ko se počuti
nelagodno, občuti bolečino ipd., v otroku vzbudijo občutek zapuščenosti, jeze in
nezaupanja. Zato je "ohranjanje temeljnega zaupanja primarna naloga v procesu razvoja
zdrave osebnosti, pri čemer ima mati zelo pomembno vlogo." (33–34) Ko otrok razvije
temeljno zaupanje pa lahko razvije tudi varno navezanost in bolj kot je varno navezan
na odraslega, lažje postane samostojen in razvija dobre odnose z drugimi, ima bolj
razvito in raznoliko besedišče, je bolj radoveden, sposoben, odporen in samozavesten
(Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman 2003, 189–191).
Obdobje prvega leta pa je pomembno tudi z verskega vidika, saj se ravno tu začne
razvoj človeške vere. Odnos mati-otrok "gradi zibelko vere." (Prijatelj 2008, 33) Mati je
namreč s tem, ko za otroka poskrbi, zanj "kot vsemogočna boginja." (Klevišar in Škrabl
1993, 8) Ker pa mati ne more biti neprestano prisotna ter potešiti vseh želja, nastane v
otroku upanje v nekoga, ki to zna in zmore, nekoga, ki nikoli ne odpove in je vedno
blizu. Od tega upanja pa je odvisna človekova vera. Vse, kar je namreč človek ob materi
doživel, pričakuje v še polnejši meri od Boga (8–9).
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1.2

Zgodnje otroštvo
1.2.1

Od 1. do 3. leta

Otroci v tem obdobju iz dojenčkov postanejo malčki. V tej starosti se razvoj še naprej
odvija hitro. Malčki se naučijo hoditi, govoriti, izražati svojo osebnost in svoja čustva.
Izražanje čustev sicer opazimo že pri dojenčkih, najprej s prvim socialnim nasmehom,
kasneje s smehom in jokom. Čustva samozavedanja (empatija, zavist) oz. dojemanje
jaza pa se pojavi šele, ko se razvije spoznavno razumevanje otroka, da je samostojno
bitje, ločeno od ostalega sveta. To se zgodi nekje med 15. in 24. mesecem otrokovega
življenja. Malčki se začnejo zavedati, da so središče pozornosti, se istovetijo s tem, kar
čutijo drugi, si želijo imeti, kar imajo drugi. Sposobni so torej uravnavati svoja čustva in
dejavnosti. Med 20. in 24. mesecem malčki začnejo uporabljati tudi prvoosebne zaimke,
kar še dodatno kaže na to, da se zavedajo samih sebe. V tretjem letu se malčki začnejo
opisovati in ocenjevati, prav tako že veliko vedo tudi o družbenih normah in pravilih.
Največ se seveda še vedno učijo od staršev ter njihovih reakcij na lastno vedenje. Tako
se v tem času razvijejo še samoocenjevalna čustva, kot so ponos, sram in krivda, ki
omogočajo otrokom, da znajo oceniti, ali je njihovo vedenje družbeno sprejemljivo.
Neodobravanje staršev jih namreč vznemirja, zato prenehajo z dejavnostjo, ki staršem ni
všeč. To pa je osnova za moralno razumevanje in razvoj vesti (Papalia, Wendkos Olds
in Duskin Feldman 2003, 177–179; 194). Kmalu malček sodbe staršev začne
nadomeščati z lastnimi sodbami, tako pa se razvija volja. Otrok postaja vedno bolj
samostojen ter zna nadzorovati samega sebe. Pri razvoju samostojnosti in samonadzora
pa sta pomembna koraka navajanje na stranišče ter učenje govora. Otrok se preko teh
dveh dejavnosti uči izražanja želja ter vplivanja na svet okoli sebe (195). Otrok torej
postaja sposoben osebnih odločitev, zna se potrjevati in hkrati obvladovati ter
sprejemati fizične omejitve resničnosti. Pri tem pa je še vedno pomembna prisotnost in
sodelovanje staršev, ki malčku z jasnimi mejami ter s tem, da pokažejo zanimanje zanj
in za njegovo početje, pomagajo pri njegovi izbiri, kako bo dosegel nek cilj oz. kako bo
reagiral na določeno situacijo (Prijatelj 2008, 40–44).
Starši s svojo navzočnostjo pomembno vplivajo tudi na otrokov verski razvoj. Kot so
pri telesnem in duševnem razvoju pomembne vsakodnevne izkušnje, tako so pomembne
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tudi z verskega vidika. "Osnovna izkušnja otroka, ki ga starši obdajajo z ljubeznijo, ga
varujejo in ki veselo živi pod varstvom njihovega očesa, je prva predstava o Božji
bližini. Če oče in mati dobro spolnjujeta svoje starševske dolžnosti, če sta lepo
povezana, če znata biti odločna in dobra obenem, dasta svojemu otroku edini verski
pouk, ki ga je v prvi življenjski dobi sposoben sprejeti." (Kockerols 1982, 19–20) Otrok
namreč preko odzivov svojih staršev občuti, da ga ti razumejo, da zanj poskrbijo, ga
pomirijo. S tem pa se razvija njegov čut o sebi in hkrati tudi spoznanje, kaj lahko
pričakuje od drugih. Otroku, ki se ob starši čuti varnega, se tako razvije občutek
temeljnega zaupanja. Ta pa je ključen za poznejše zaupljivo in ljubeče razmerje z
Bogom (Simonič 2015, 6). Poleg tega pa otrok, predvsem v obdobju malčka, še vedno
vseskozi opazuje svoje starše. Skozi njihov odnos, ki ga imajo z Bogom, se tudi otrok
uči odnosa z Njim. Preden namreč razumsko dojema, lahko že preko izkušenj doživi
Boga. Doživlja ga lahko preko molitve, ob kateri vidi svoje starše pomirjene,
potolažene, polne zaupanja in ob kateri se kasneje tudi sam zna zateči k Bogu s
preprostimi prošnjami in zahvalami. Pomembni so tudi blagoslovi, predvsem navada, ko
starši pred odhodom ali pred spanjem pokrižajo svojega otroka. To mu daje občutek
varnosti in Božje bližine. Močno pa otrok doživlja tudi ob praznovanjih (božič, godovi),
kjer se skupaj s starši veseli Božje navzočnosti v svetu (Klevišar in Škrabl 1993, 9–32).

1.2.2

Od 3. do 6. leta

Med tretjim in šestim letom je otrok že precej samostojen. Hodi z gotovostjo, zmore
dajati navodila svojemu telesu in ga tudi ubogati. Vse to mu omogoča, da še dodatno
razširi področje svojega delovanja, kar pomeni, da preseže družinski okvir in gre na
dvorišče, v park (Prijatelj 2008, 55). Prav tako se v tem obdobju tudi otrokovo izražanje
preko govora izboljšuje. Za primer lahko podamo primerjavo med 3 in 6 let starim
otrokom. "Pri treh letih povprečen otrok uporablja od dvesto do tisoč različnih besed in
izgovori približno dvanajst tisoč besed na dan. Do šestega leta v govoru uporablja dva
tisoč šeststo in razume več kot dvajset tisoč besed, ker se je od enega leta in pol do
šestega leta naučil povprečno devet novih besed na dan." (Papalia, Wendkos Olds in
Duskin Feldman 2003, 239) Predvsem pa je to obdobje igre, obdobje velike življenjske
prožnosti ter obdobje otrokove odprtosti do sočloveka (Prijatelj 2008, 56). Otrok vedno
bolj uporablja simbolno mišljenje, postaja sposoben premisleka o svojih dejanjih ter
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njihovemu zaporedju, lahko si predstavlja učinek le teh, prav tako pa pridobiva
sposobnost, da sledi vrsti možnih poti ter da se odloči za tisto, ki ga bo prepeljala do
želenega cilja (npr. načrtovanje iger, za katere daje pobude sam in jih skuša izpeljati).
Rezultat tega je otrokova večja učinkovitost, saj je aktivnejši in bolj drzen pri
raziskovanju sveta. To se izraža predvsem preko iger, ki zapolnjujejo večino njegovega
časa. Z njimi ponavlja ter išče vloge odraslih, jih skuša razumeti in odkriti ali so vredne,
da bi jih sam izbral v prihodnosti. Preko staršev, predvsem starša istega spola, odkriva
svoj idealni jaz. Prav tako mu družinsko ozračje, predvsem z opogumljanjem in
potrjevanjem, pomaga pri odkrivanju primernih načinov delovanja, s tem pa otrok
ponotranji zapovedi staršev in hkrati razvija osnovni moralni občutek (60–63).
V tem obdobju je opazen napredek tudi pri otrokovem samozavedanju oz. pri
predstavah, ki jih ima otrok o sebi. Intenzivno se torej razvija otrokov jaz. Največji
premik, ki se dogaja v treh korakih, se zgodi med četrtim in sedmim letom. Pri štirih
letih je otrok pri prvem koraku, kjer so njegove izjave o sebi "enojne reprezentacije".
(Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman 2003, 256) Njegovo razmišljanje skače z
ene podrobnosti na drugo, prav tako si ne zna predstavljati tega, da ima lahko več čustev
hkrati. "Opisuje se kot vzor vrlin in sposobnosti." (256) Vse opisano kaže na to, da še ne
zna razločevati med realnim in idealnim jazom. Med petim in šestim letom otrok naredi
drugi korak. Začne logično povezovati eno lastnost z drugimi (npr.: Znam hitro teči in
visoko splezati. Sem močan. Žogo vržem zelo daleč.). Vseeno pa to opisovanje še
vedno ostaja izraženo s pozitivnimi lastnostmi. Gre za "reprezentacijsko preslikavanje".
(256) Otrok se torej še ni zmožen opisati tako, da bi na nekem področju uporabil dobro
lastnost, na nekem pa slabo. Zadnji, tretji korak, pa se zgodi po sedmem letu, torej v
srednjem otroštvu. Razvijejo se "reprezentacijski sistemi, kar pomeni, da otrok začne
vključevati posamezne lastnosti jaza v splošen, večdimenzionalen pojem." (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman 2003, 256) Zna se torej opisati na uravnotežen način
(npr.: Dober sem pri hokeju, pri seštevanju pa mi ne gre tako dobro. Poleg otrokovega
jaza, pa se v tem obdobju razvije tudi otrokova spolna identiteta, zavest o tem, katerega
spola je. Glede spolne identitete obstajajo različni teoretični pristopi, ki vsak na svoj
način razlagajo, kako se razvije pojmovanje spola. Ni pa nobeden od pristopov vodilen
oz. bolj pomemben kot drugi. Pri razvoju spolne identitete so namreč pomembni tako
biološki vplivi, kot tudi vpliv družbe, kulture, staršev in vrstnikov. Splošno znano
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dejstvo je, da otroci v obdobju zgodnjega otroštva začnejo s spolnim tipiziranjem, tj.
učenjem primernih spolnih vlog. Pri približno petih letih tako že vedo, kakšno vedenje
ustreza ženskemu spolu in kakšno moškemu ter se večinoma tudi sami vedejo svojemu
spolu primerno (256, 259–260).
Kot smo omenili že zgoraj, je za to starost otrok značilno, da se veliko igrajo. Za odrasle
morda igra pomeni zabavo, sprostitev, za otroke pa je to delo, brez katerega bi bil
njihov razvoj okrnjen. "Skozi igro otroci spodbujajo čutila, se učijo uporabljati mišice,
usklajujejo vid z gibi, pridobivajo nadzor nad svojim telesom in nove spretnosti. S
pretvarjanjem preizkušajo vloge, se soočajo z neprijetnimi čustvi, dojemajo stališča
drugih ljudi in si gradijo sliko družbenega sveta. Razvijejo spretnosti za reševanje
problemov, izkusijo veselje ob ustvarjanju in postanejo spretnejši v govoru. Ko
razvrščajo kocke različnih oblik, ko jih preštevajo ali ko oznanijo »Moj stolp je višji od
tvojega«, postavljajo temelje matematičnim pojmom. Ko se igrajo na računalniku, se
naučijo novih načinov razmišljanja." (265) Predšolski otroci se torej igrajo različne igre,
ki se spreminjajo tudi s starostjo otroka. Na vrsto in način igre vpliva celoten razvoj
otroka, od rojstva dalje. Igra torej odseva otrokov spoznavni in socialni razvoj. Vendar
pa ni le neko merilo, po katerem lahko ocenimo, kako se otrok razvija. Igra je
pomemben del razvojnega procesa saj otrokom "prinaša telesne, spoznavne in
psihosocialne koristi." (280)
Vse sposobnosti, ki jih otrok v tem obdobju osvoji, pa vsekakor služijo tudi njegovemu
razvoju na področju verskega življenja. "Starost štirih let se šteje za zlato dobo
otrokovega zanimanja za duhovni svet." (Simonič 2015, 6) Z otrokom lahko v tej
starosti že prebiramo prve svetopisemske zgodbe (bolj primerne zgodbe so stvarjenje
sveta, božična zgodba, prilika o dobrem pastirju). Otrok pri petih oz. šestih letih bo že
znal razumeti pomen zgodbe, seveda le, če bo zgodba povedana na njemu primeren
način. Predvsem se je potrebno ob pripovedovanju navezovati na otrokovo doživljanje,
na njegove izkušnje. Zgodbo o Jezusovem rojstvu bo zagotovo bolj intenzivno doživel,
če mu jo bomo nazorno opisali, da si jo bo znal slikovito predstavljati. V pomoč staršem
pri prebiranju svetopisemskih zgodb, pa je na voljo tudi veliko otroških izdaj Svetega
pisma, ki vsebujejo ilustracije in tako pomagajo k še boljši predstavi otrok o nekem
dogodku (Klevišar in Škrabl 1993, 45–58). Enako kot za zgodbe, velja tudi za cerkvene
praznike. Ti so lahko lepo in bogato doživetje za otroka, sploh če smo mu razložili
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ozadje in potek obredov v cerkvi. Poleg obhajanja v občestvu pa je priporočljivo, da z
otrokom tudi doma obhajamo praznik bolj slovesno, npr. z večerjo (85–88). V tem
obdobju pa je morda še najbolj pomembna vzgoja k molitvi. "Molitev ima mnoge
funkcije: človek se z njo približa Bogu, prosi, se zahvaljuje, hvali, slavi, začenja
pogovor z Njim, Boga vzame s seboj v vsakdanjost." (68) Vse to je navzoče tudi v
otroški molitvi, vendar izrečeno na otroški način. Zavedati se moramo namreč, da so
običajni molitveni obrazci za otroke velikokrat prezahtevni. Otrok, ki jih izgovarja, ne
razume, niti ne čuti tega, kar izgovarja. Zato morajo biti otroške molitve primerne
otroški miselnosti, oblikovane in izrečene z otrokovimi besedami oz. stavki (68–75).
Morajo biti spontane, preproste, kratke in jedrnate, izrečene v sproščeni drži in ob
primernem času (13–16). Zajemati morajo vsakdanje stvari, ki pa jih znamo povezati z
Bogom (npr.: "Imam posteljo. V svoji postelji lahko dobro spim. Tudi moj medvedek
leži pri meni. Nebeški Oče, vesel sem, da imam posteljo." (70)). S tem otroka naučimo,
da se z Bogom lahko pogovarja, se mu zaupa. Poleg besedne molitve so še drugi načini,
ki prav tako dosežejo podoben učinek, npr. petje pesmi o Bogu, slikanje zgodbe, ki jo je
otrok pred tem poslušal (76). Zavedati pa se moramo, da učimo moliti predvsem z
zgledom. "Otrok v vsaki dobi potrebuje živega in živetega pričevanja. Ne spravljajmo
otroka k molitvi, ampak molimo z njim. Vodimo ga (obenem pa on nas vodi)."
(Kockerols 1082, 27)

1.3

Srednje otroštvo
1.3.1

Od 6. do 12. leta

Po Piagetu otroci nekje okrog sedmega leta preidejo na tretjo stopnjo spoznavnega
razvoja, konkretno operativno. Z uporabo miselnih operacij in logičnega mišljenja so
zmožni reševati konkretne probleme. Glede na prejšnjo stopnjo (tj. predoperativno), so
tako sposobni opraviti naloge na veliko višji ravni. Bolje namreč razumejo prostorske
odnose, izboljša se presoja o vzrokih in posledicah, predmete so sposobni bolj natančno
razvrščati po različnih kategorijah (npr. jih razvrstiti od najmanjšega do največjega,
prepoznavati razmerja med njimi ter med celoto in njenimi deli), boljši so pri reševanju
problemov konzervacije (tj. zavedanje, da dva predmeta, ki imata enako določeno mero,
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npr. težo, ostaneta enaka tudi če jima spremenimo obliko), prav tako pa tudi lažje
rešujejo naloge povezane s števili oz. matematiko (Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Feldman 2003, 299–301). V tem obdobju pa, poleg že omenjenih napredkov, pride tudi
do vedno večje sposobnosti pomnjenja. Otroci veliko bolje razumejo, kako deluje
spomin, in to jim omogoča, da znajo uporabljati različne strategije in načrte, da si stvari
lažje zapomnijo. "V srednjem otroštvu se izboljša reakcijski čas in hitrost obdelave
nalog. Hitrejše, učinkovitejše predelovanje poveča količino informacij, ki jih otrok
lahko hrani v delovnem spominu, kar omogoča boljši priklic in bolj zapleteno mišljenje
na višji razvojni ravni." (304) Ne samo da bolj razumejo samo delovanje spomina,
otroci v tem času razvijajo tudi mnemotehnike, tehnike oz. pripomočke, ki jim
pomagajo krepiti spomin. Najbolj pogosta mnemotehnika je, tako pri odraslih kot pri
otrocih, uporaba zunanjih pripomočkov (npr. postavljanje knjige, ki jo je potrebno vrniti
v knjižnico k vhodnim vratom) (305). V srednjem otroštvu se naprej razvijajo jezikovne
zmožnosti otrok. Besednjak se širi, slovnica in skladnja sta vedno boljši, struktura
povedi je vse bolj dovršena. "Glavno področje jezikovnega napredka v tem obdobju pa
je pragmatika: praktična uporaba jezika za komunikacijo. Ta vključuje tako pogovorne
kot pripovedne spretnosti." (311) Poleg govora se v tem obdobju razvije tudi pismenost,
torej otroci se naučijo brati in pisati (nekateri znajo to sicer že pred šestim letom).
V srednjem otroštvu, pa se ne razvija le otrokova zmožnost za kompleksnejše
spoznavanje zunanjega sveta, ampak tudi zmožnost spoznavanja njegove notranjosti.
Sodbe o sebi postanejo bolj stvarne, uravnovešene in predvsem bolj obširne. Kot smo
omenili že prej, so otroci v tej starosti že zmožni tvoriti t. i. reprezentacijske sisteme,
pojme o sebi, ki združujejo različne vidike jaza. "Sposobni so se osredotočiti na več kot
eno dimenzijo sebe, primerjati svoj resnični jaz z idealnim in presoditi, kako dobro so
kos družbenim normam." (329) Vse to pa je pomembno za razvoj samospoštovanja. Ko
otroci odraščajo, se namreč vedno bolj zavedajo tudi čustev, lastnih in drugih. V tem
obdobju že občutijo sram in ponos, ravno ti dve čustvi pa pomembno vplivata na
mnenje, ki ga imajo o sebi. Pri razvoju samospoštovanja veliko vlogo odigrajo tudi
starši, saj s svojimi odzivi na otrokova čustva pomembno vplivajo na to, kako bo otrok
odreagiral v določenih situacijah (ali se bo s težavami spopadel konstruktivno, brez
negativnih čustev, ali ne). Starši torej prenašajo na otroka sposobnosti za
samoregulacijo,tako čustev kot vedenja (329–332).
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V tem obdobju bolj pomembni kot odnos s starši postajajo odnosi med vrstniki. Otroku
ti odnosi pomagajo pri razvijanju socialnih spretnosti, dovoljujejo mu, da preizkuša
vrednote, ki so neodvisne od staršev. Preko teh odnosov otrok razvija občutek
pripadnosti neki skupini, prav tako pa se še naprej razvija njegovo mnenje o sebi (352).
Zaradi vseh omenjenih sposobnosti, ki jih otrok v tem obdobju osvoji, postaja veliko
bolj samostojen, predvsem pa je že sposoben sprejemati dolžnosti in deliti odgovornost
z drugimi. Vse to ga pripravlja na kasnejše odnose, ki jih bo imel z drugimi ljudmi
(Prijatelj 2008, 72).
V srednjem otroštvu se začne tudi razvoj posameznikove volje. Prve zametke tega
razvoja sicer vidimo že pri triletnemu otroku, ko začne kljubovati staršem. To je njegov
prvi korak k samostojnosti, čeprav je od nje oddaljen še nekaj let. Drugi pomembnejši
korak pa se dogaja, kot smo že omenili, v obdobju srednjega otroštva oz. v obdobju
pubertete. "Mlad človek se mora naučiti, da oblikuje lastno mnenje, da utemelji svoj
svetovni nazor in končno, da tudi preide od staršev posredovane vere k samostojni veri."
(Klevišar in Škrabl 1993, 110) Za starše je to obdobje še bolj težavno kot tisto pri treh
letih, saj morajo tu še bolj spoštovati mnenje svojega otroka, čeprav to ni nujno enako
njihovemu mnenju. Pomembno je predvsem, da otroku pustimo njegov čas, da najde
samega sebe. Seveda tako, da smo s podporo in nasveti še vedno blizu in mlademu
človeku v pomoč (110–111).
Kot smo omenili zgoraj, se nekje do tretjega leta otrok nauči samoocenjevalnih čustev,
ki mu pomagajo presojati njegovo lastno vedenje in družbeno sprejemljivost svojih
dejanj. To je t. i. prva stopnja otrokove vesti. Ta seveda še ni samostojna, odvisna je od
okolja, predvsem družinskega, torej od reakcij staršev na otrokovo vedenje. Če starši
pomagajo otroku pri njegovem preverjanju dejanj ter hkrati poznajo in ga usmerjajo v
skladu z nagibi, ki jih otrok pri določenem dejanju ima, veliko pripomorejo k
pravilnemu oblikovanju otrokove vesti. Otrok med četrtim in petim letom že zmore
raziskovati svojo vest npr. tako, da ob večerni molitvi razmisli o tem, kaj je v tistem
dnevu storil dobrega in kaj slabega. Otrok te starosti in tudi še kakšno leto starejši (torej
šest- in sedemletniki), pa seveda še ne dela dobrega zaradi Božje volje, ampak zaradi
nagiba. Ta je lahko npr. želja, da bi Bogu naredil veselje. Pri religiozni vzgoji je zato
pomembno, da otroka brez groženj o strogem sodniku naučimo, naj ljubi Boga kot očeta
in Kristusa kot brata. Naj bodo njegova dejanja strojena iz ljubezni do bližnjega in ne
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zaradi strahu pred kaznijo (Klevišar in Škrabl 1993, 118–121). V osmem oz. devetem
letu otrok preide v novo stopnjo, nauči se samostojnega razlikovanja med dobrim in
zlim. "To je začetek razvoja, ki doseže svoj vrhunec v puberteti in je zaključen šele v
mladostni dobi: prehod od heteronomne (od drugih odvisne) do avtonomne
(samostojne) vesti." (121–122) Otrok se nauči sam razlikovati med tem, kaj je greh in
kaj ne. Prav tako je pomembno vedeti, da je otrok šele na tej stopnji sposoben napraviti
greh in biti torej zanj tudi odgovoren, nositi posledice. Ravno zato je tudi pri verouku
prva spoved šele v drugem oz. tretjem razredu (122). Otrok se tako z razvojem vesti
počasi osvobaja meril in vrednot staršev ter postaja samostojen na verskem področju.
Poleg razvoja volje in vesti pa je to obdobje pomembno tudi za razvoj morale. To
področje je dobro raziskal ameriški psiholog L. Kohlberg. Moralni razvoj je razdelil na
šest stopenj oz. na tri ravni, od katerih ima vsaka dve stopnji. Prva raven, im.
predkonvencionalna, je značilna za otroke med četrtim letom in puberteto. Zaznamuje
jo egocentrična morala. Otroka zanima njegovo lastno ugodje, norme in pravila pa so
nekaj, kar prihaja od zunaj, od staršev oz. neke druge avtoritete. Prva podstopnja zajema
predvsem vidik kazni in pokorščine. Gre za to, da se otrok trudi poslušati avtoriteto in
dela dobro, da bi se izognil kazni, ne zanima pa ga stališče drugih. Na drugi podstopnji,
nekje od desetega leta naprej, se otrok že začne zavedati, da so želje drugih lahko
drugačne od njegovih. Še vedno pa dobro dela predvsem za lastno ugodje in korist.
Druge upošteva predvsem, če mu koristijo (Globokar 2008, 79–80; Prijatelj 2008 267–
268).
Obdobje srednjega otroštva je torej pomembno z vidika razvoja volje, vesti in morale.
Ker je otrok, kot smo že omenili, v tem času vedno bolj pod vplivom zunanjega sveta, je
zato toliko bolj pomembno usmerjanje staršev na vseh področjih otrokovega življenja.
To velja tudi za versko področje. Mnogi starši se morda na tem mestu čutijo izgubljene,
saj ne vedo, na kakšen način pristopiti k svojemu otroku. Klevišarjeva in Škrabl (1993,
126) ob tem priporočata predvsem, da naj družine vzpostavijo in gojijo sposobnost
medsebojnega pogovora. Večji kot so otroci, težje je namreč to vzpostaviti. Če pa je
pogovor prisoten od otrokovih začetkov, se bo lažje obračal na svoje starše tudi, ko bo
starejši. Pogovor pa ni pomemben le z vidika družinskih odnosov, temveč tudi z
verskega vidika. Če gojimo pogovor v družini, bomo znali govoriti in se pogovarjati
tudi o Bogu ter z Njim. Otrok v predšolskem obdobju najprej govori o Bogu, njegova
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podoba o Njem je počlovečena. Od pogovora o Bogu v šolski dobi otrok postopno
preide v pogovor z Bogom, do molitve. Seveda zna otrok moliti že prej, vendar se
zaradi večje samostojnosti in zavedanja samega sebe otrok še lažje obrača na Boga v
času srednjega otroštva. Molitev sicer še vedno ne sme biti niti prenaporna niti
predolga. Predvsem mora biti iskrena in izrečena z otrokovimi besedami. V tej starosti
je že primerno, da otrok osvoji nekatere izmed molitvenih obrazcev. Če želimo, da bo
otrok pri molitvi res zbran, je pomemben tudi čas molitve (128–131). Poleg molitve pa
je v tem starostnem obdobju že bolj primerno, da se otrok udeležuje tudi svete maše. V
začetku šolskih let je seveda za otroka najbolje, če se udeleži maše za otroke, kjer lahko
vidi in sliši, kaj se dogaja, poje in moli, predvsem pa je pridiga navadno namenjena
otrokom, da bi ti lažje razumeli besedila, ki se jih med mašo bere oz. praznik, ki se ga
na tisti dan obhaja (133). Predvsem pa je tako pri molitvi, kot tudi pri obisku svete
maše, pomembno, da se otroci zavedajo, da se na tak način srečujejo z Bogom, so mu
blizu in On njim.

1.4

Mladostništvo (od 12. do 18. leta)

Mladostništvo je obdobje, v katerem se oseba iz otroka razvije v odraslega. Traja skoraj
desetletje, ne začetek in ne konec pa nista ostro določena. Obdobje naj bi se namreč
začelo s puberteto, ta pa se ne kaže enako pri vsakem posamezniku. Splošno velja, da
naj bi se začela nekje med enajstim in dvanajstim letom. Sicer pa je puberteta ime za
proces, ki vodi k spolni zrelosti ali plodnosti. Obdobje se zaključi nekje med
osemnajstim in dvajsetim letom, ko naj bi mlad človek postal odrasel. Kdaj točno lahko
osebo štejemo kot odraslo, je stvar različnih interpretacij. Sodobna družba namreč
pozna pri vstopu v svet odraslih več mejnikov. Bodisi so to zakonske določbe (volilna
pravica pri osemnajstih oz. enaindvajsetih), sociološke (samostojno vzdrževanje,
poroka, družina) ali psihološke (spoznavna zrelost, čustvena zrelost) (Papalia, Wendkos
Olds in Duskin Feldman 2003, 357).
Da se otrok spreminja v mladostnika, verjetno najprej opazimo po telesnih spremembah.
"Biološke spremembe povzročijo hitro rast, pridobivanje teže, spremembe telesnih
razmerij in oblik ter spolno zrelost." (358) Mladostnikov pa od mlajših otrok ne ločimo
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le po videzu, ampak tudi po razmišljanju. V tem obdobju mladi po Piagetu preidejo na
najvišjo stopnjo spoznavnega razvoja, stopnjo formalnih operacij. "Hitrost predelave
informacij se še vedno povečuje, sposobni so abstraktnega mišljenja, zapletenih
moralnih presoj ter bolj stvarnega načrtovanja prihodnosti." (379) Zmožni so torej
hipotetično-deduktivnega mišljenja, to je sposobnosti "graditi sistem zelo kompleksnih
odnosov, ki jim nudijo možnost novih in kvalitetnejših rešitev z uporabo različnih in
številnih kombinacij." (Prijatelj 2008, 77–78) Vse to pomeni, da znajo na nov, prožnejši
način razumeti informacije okrog sebe. Niso več vezani na situacijo tukaj in zdaj,
ampak so sposobni razumeti zgodovinski čas, pojave, ki niso oprijemljivi, prispodobe in
globlje pomene v književnosti ter razmišljati o tem, kaj bi lahko bilo in ne le o tem, kar
je. Preteklo znanje so tako zmožni povezati s trenutnimi izzivi, kar jim omogoča še lažje
reševanje težav in boljše načrtovanje prihodnosti (Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Feldman 2003, 379).
To obdobje je zaznamovano tudi z odkrivanjem lastne identitete. Identiteta je po
psihoanalitiku Eriksonu "zaupanje v lastno notranjo stalnost med številnimi
spremembami" (399). Mladostniki se osvobajajo od staršev, včasih celo z agresivnim
zavračanjem njihove avtoritete. Identitete namreč ne oblikujejo več z zgledovanjem po
drugih, torej predvsem po starših, tako kot mlajši otroci. Najprej morajo opredeliti in
urediti svoje sposobnosti, potrebe, interese in želje ter se naučiti vse to izražati v
socialnem kontekstu. Prav tako pa se morajo soočiti s tremi glavnimi vprašanji. To so
izbira poklica, izbira vrednot, v katere bodo verjeli in po njih živeli, ter razvoj
zadovoljive spolne identitete. Predvsem zadnje vprašanje, torej razvoj spolne identitete,
je pomembno pri oblikovanju mladostnikovega jaza. Zavedanje o lastni seksualnosti
pomeni, da se mladostnik začne obravnavati kot spolno bitje, da prizna svojo spolno
usmerjenost, se zna spoprijeti s spolnimi vzgibi ter zna spletati romantične ter spolne
vezi. Spolna identiteta torej močno vpliva na samopodobo in odnose z drugimi. Šele ko
mladostniki vse te vidike sami pri sebi predelajo, lahko prejšnje identifikacije, ki so jih
dobili kot otroci, preoblikujejo in združijo v neko novo duševno strukturo, v lastno
identiteto, v svoj jaz (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman 2003, 399–404;
Prijatelj 2008, 76–77).
V času mladostništva mladi še več časa preživljajo zunaj družine. Vendar pa kljub temu
družina ostaja temelj, h kateremu se večina mladih rada vrača. Tudi vrednote
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mladostnikov večinoma ostanejo podobne vrednotam njihovih staršev. Starši so torej
trdna osnova, na kateri mladostniki gradijo svoje življenje. Za to obdobje sicer velja, da
naj bi bili mladostniki uporniški in težavni. Vendar pa raziskave kažejo, da je le majhno
število družin z mladostniki poročalo o resnejših konfliktih znotraj družine. Seveda je
običajno, da v tem času pride do mnogih nesoglasij, tako mladostniki kot starši so
namreč razpeti med odvisnostjo drug od drugega na eni strani in željo po samostojnosti
na drugi strani. Najpogostejša so ta nesoglasja v začetnem obdobju mladostništva,
najgloblja pa na sredini. Starejši kot je torej mladostnik, manj je prepirov. Eden od
razlogov je ta, da se je mlad človek že v določeni meri prilagodil spremembam, ki jih je
doživel v puberteti, ter hkrati določil tudi novo ravnovesje v odnosu do svojih staršev.
Seveda pa pri razreševanju problemov pomembno vlogo odigrajo tudi starši, predvsem
njihov vzgojni slog ter njihova dostopnost za mladostnika. Kljub spremembi odnosov v
družini pa se mladi, kot smo že omenili, radi vračajo k staršem po podporo, gojijo do
njih pozitivne občutke ter z njimi delijo svoje mnenje o pomembnih stvareh (Papalia,
Wendkos Olds in Duskin Feldman 2003, 409–413). Poleg družinskih odnosov pa so
pomembni še odnosi, ki jih imajo mladostniki z vrstniki. "Družba sovrstnikov je vir
naklonjenosti, sočutja, razumevanja in moralne usmeritve, kraj za eksperimentiranje in
okolje za doseganje samostojnosti in neodvisnosti od staršev. Je okolje, v katerem se
oblikujejo intimni odnosi, ki so nekakšna vaja za odraslo intimnost." (415) Prijateljstva,
ki jih mladi spletejo s sovrstniki, so bolj enakopravna kot družinski odnosi. Prijatelji
postanejo tisti vrstniki, ki so si med seboj podobni v obnašanju in razmišljanju. Prav
tako je pomembno, da lahko svojemu prijatelju mlad človek zaupa svoja intimna čustva.
Intimnost je v začetku in v sredini mladostništva značilna za prijatelje, ki so istega spola
kot mladostnik, proti koncu tega obdobja pa upade, predvsem zaradi intimnosti, ki jih
mladi začnejo gojiti v povezavi z nasprotnim spolom. Prijateljstvo je torej pomemben
vidik mladostništva, ki se ga ne sme zanemariti. Mladi namreč ravno preko prijateljev
razvijajo socialne sposobnosti, lažje dojemajo svoja čustva, opredelijo svojo identiteto
in potrdijo svojo vrednost (415–416).
Tudi razvoj morale se v času mladostništva nadaljuje. Druga raven se po Kohlbergu
imenuje konvencionalna. Otrok začne sprejemati pravila in pričakovanja družbe za
svoja. Predvsem so pomembna pravila in navade družine, skupine, ki ji pripada, naroda.
Na prvi podstopnji konvencionalne ravni, med trinajstim in šestnajstim letom, postane
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otrok pozoren na medosebne odnose. Gre za to, da otrok želi ugajati drugim, želi, da ga
drugi sprejemajo. Tako postane pravilno tisto, kar odobravajo drugi, predvsem skupina,
ki ji otrok pripada, in napačno tisto, česar skupina ne potrdi. Otrok se je na tej stopnji
pripravljen odpovedati lastnim interesom za dobro skupine. V času srednje šole
navadno nastopi naslednja podstopnja. Prostor moralne presoje se v tem času razširi. Pri
odločanju, kaj je dobro, je že v ospredju dobro celotne družbe in ne samo neke določene
skupine. Pravilno vedenje je tisto, ki se kaže v opravljanju dolžnosti, v spoštovanju
zakonov, v ohranjanju družbenega reda. Kohlberg je prišel do ugotovitve, da se na tej
stopnji tudi konča moralni razvoj večine ljudi. Le manjši del ljudi (in še ta šele po
dvajsetem letu) preide na tretjo raven. Ta se imenuje postkonvencionalna. Na tej ravni
se posameznik osvobodi družbenega okvira in začne reševati moralne konflikte preko
notranjega razumevanja vrednot. Oseba priznava neka načela, ki so predhodna vsakemu
družbenemu sistemu in na katerih mora temeljiti dobra in poštena družbena ureditev. Na
prvi podstopnji te ravni je pomembno, da ima posameznik razvito sposobnost
abstraktnega razmišljanja. Človek se je ravno zaradi te sposobnosti zmožen vprašati,
zakaj biti moralen. Na drugi podstopnji, ki jo dosežejo ljudje v dobi odraslosti (po 24.
letu), pa posameznik zna na osnovi osebno izbranih vrednot in načel definirati, kaj je
prav in kaj ne (Globokar 2008, 79–82; Prijatelj 2008, 268–271).
Mladostniki pa se v tem času osamosvajajo tudi na področju religije. Okrog petnajstega
leta si namreč začnejo oblikovati lasten pogled na vero in ustvarjati lastno lestvico
vrednot. Kot smo omenili že prej, praksa in mnenje družine še vedno močno odmevata
v mlademu človeku, vendar pa ga zaznamujejo tudi mnenja prijateljev. Vse to velja tudi
za versko področje. Mladostnik še vedno čuti povezanost z molitvami iz otroštva, z
družinsko versko prakso, hkrati pa se zgleduje po prijateljih in njihovih verskih držah.
Išče torej potrditev svoje vernosti tudi zunaj družinskega okolja. Podlaga družinskega
okolja pa zaradi zgledovanja po prijateljih vseeno ni izničena, predvsem če je dobra. Če
ima namreč mladostnik glede vere in religioznosti dobro izkušnjo iz svoje družine, je
nadgradnja te izkušnje v času mladostništva in v dobi odraslosti bolj verjetna, kot če je
bila izkušnja slaba. Zato je pomembno, da so starši mladostniku dober vzor, ga učijo
samostojnosti in delavnosti, saj s tem le povečujejo možnosti, da se bo njihov otrok
odločil za pozitivno (tudi na področju vere) (Šegula 2008, 110–112). Poleg staršev in
prijateljev pa so za mladostnike pomembni tudi kateheti in drugi predstavniki Cerkve, ki
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so lahko z načinom svojega življenja močan vzor mladostniku na njegovi verski poti.
Prav tako je dobro, da se mladi udejstvujejo v raznih skupinah, ki jih ponuja Cerkev
(npr. ministranti, pevski zbori, veroučne skupine, skavti), saj so tudi to kraji, kjer lahko
poglobijo svojo vero, svoje vrednote in svoj pogled na življenje (115–116). Pri vsem
tem pa je potrebno imeti pred očmi dejstvo, da mladostnik v tem obdobju zapušča
antropomorfno doživljanje Boga in magične predstave o Njem ter začenja ustvarjati
osebni odnos z Bogom. "Bog torej ne sme biti le neka materija, o kateri učimo, ampak
predvsem Tisti, s katerim se pogovarjamo." (119) Zato je mladostništvo primeren čas,
da otroke spodbudimo h komunikaciji z živim Bogom, k odnosu z Njim, predvsem
preko molitve.
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2.

DRUŽINA

2.1

Vloga družine

Človek je bitje, ki je ustvarjeno tako, da za svoje bivanje, preživetje in za svoj razvoj
predvsem v začetku svojega življenja nujno potrebuje sočloveka. Prvi kraj, kjer se ta
povezava z drugim razvije, je telo matere. Otrok se že v prenatalnem obdobju naveže na
svojo mamo. Ob rojstvu pa vsak od nas vstopi v svojo družino, ki je, kot smo predstavili
že prejšnjem poglavju, izrednega pomena za nadaljnji razvoj posameznika. "Človek živi
družinsko življenje, odkar obstaja." (Musek 1995, 127) Osnovi način življenja ljudi je
torej v določeni obliki družinske skupnosti. Od kulture do kulture se sicer pri družinah
pojavijo določene razlike, vendar pa gre v osnovi za različice istega pojava. V vseh
kulturah in obdobjih se družina in družinsko življenje pojavljata kot družbena norma,
kot vrednota in tudi kot svetinja (127). "Družina je skupnost oseb, najmanjša družbena
celica, in kot taka temeljna ustanova za življenje vsake družbe." (CD 54, 17) Družina je
torej primarna družbena skupina, v njej se začenja življenje in s tem nadaljuje človeški
rod. Je prostor, kjer se ustvarijo intimni in dolgotrajni odnosi ter prostor, kjer se učimo
živeti skupaj kljub različnostim ter pripadati drug drugemu. Družina opravlja tudi vlogo
dejavnika primarne socializacije, saj otroku posreduje prve informacije o družbi, v
kateri živi, o ljudeh, odnosih in komunikaciji ter o vlogah in pravilih obnašanja, ki v
določenem okolju veljajo (Počkar in Tavčar Krajnc 2011, 34). Podobno opisuje tudi
Papeški svet za družino, ki pravi, da "družina omogoča socializacijo mladih tako s
posredovanjem vrednot kot tudi z izkustvom bratstva in solidarnosti, ki ju uresničuje
vsak dan." (CD 93, 17)
Kljub temu da je družina sestavni del skoraj vsake kulture, je težav pri opredeljevanju
veliko, posledično pa se tudi definicije razlikujejo. Nekaj pogosto uporabljenih definicij
družino opredeljuje tako (Počkar in Tavčar Krajnc 2011, 39–41):


OZN: Družino sestavljajo vsaj en odrasel človek ali skupina ljudi, ki skrbi
za otroka oz. otroke.
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Sociološka: Družina je vsaj dvogeneracijska skupnost in družbena
institucija. Otroci, skrb zanje in njihova vzgoja so tisti nujni razločevalni
dejavnik, ki družino razlikuje od drugih oblik vsakdanjega življenja.



Statistični urad RS: Družina je življenjska skupnost oseb v okviru
zasebnega gospodinjstva.
o Staršev (enega ali dveh) in njihovih neporočenih otrok, ki živijo z
njim/a.
o Moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo.
o Partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti.

Ne glede na razlike pri opredeljevanju vse definicije poudarjajo dejstvo, da je družina
izrednega pomena za družbo. Prav iz tega naslova je v različnih družbah oz. državah
institucija družine tudi pravno urejena in varovana. S tem ji država daje mesto, ki ji
pripada, hkrati pa opozarja na dolžnosti in pravice, ki iz nje izhajajo. Kljub nekaterim
poskusom spremembe pravne definicije družine, v Sloveniji za enkrat še velja
naslednja: "Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa
posebno varstvo." (ZZZDR 2. člen) Starši so tisti, ki imajo "pravico in dolžnost, da z
neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in
duševni razvoj svojih otrok." (ZZZDR 4. člen) Starši so torej tisti, ki družino ustvarijo
in tisti, ki so prvi odgovorni zanjo. Otrokom so dali življenje, zato je tudi njihova
naloga, da jih vzgajajo in zanje skrbijo. Janez Pavel II. pravi: "ko starši v ljubezni in iz
ljubezni rode novo osebo, prevzamejo prav s tem tudi nalogo, da tej osebi pomagajo do
resnično človeškega življenja." (CD 16, 36/1)
Sociološka znanost družini pripisuje tudi lastnosti družbene institucije. Predvsem
družine zahodnih kultur opravljajo namreč vrsto pomembnih funkcij za družbo, njen
obstoj, nadaljevanje in stabilnost. Prva funkcija je reproduktivna, družina namreč z
rojstvi novih članov skrbi za nadomeščanje tistih, ki so umrli, s tem pa hkrati tudi skrbi
za biološko reprodukcijo same družbe. Druga od nalog je, kot smo že omenili,
socializacija. Družina skrbi, da se iz generacije v generacijo prenašajo kulturni vzorci,
družbena pravila, tradicija, znanje in ravnanje. Tretja od funkcij je ekonomska. Družina
je bila v preteklosti ena od pomembnejših proizvajalnih enot (kmečke, obrtniške
družine). Danes je sicer bolj potrošnica, vendar se vseeno veliko količino materialnih
dobrin in storitev še vedno ustvari z družinskim delom (gospodinjsko delo). In zadnja
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od največkrat omenjenih nalog je čustvena. Družina zagotavlja trajne in intimne odnose,
nudi moralno, materialno in čustveno pomoč ter oporo (Počkar in Tavčar Krajnc 2011,
50–51).
Vse opisano lepo povzame psiholog Musek (1995, 19): "Družina je temeljni posrednik
človekovega obstoja – v čisto biološkem, naravnem svetu, v družbenem svetu in svetu
duha in kulture. Družina je svet, življenje, človeštvo in družba v malem. Je edinstvena
celica, kjer se spletajo temeljne vloge človeškega bitja, spolne in generacijske [...] Bolj
kot kjerkoli drugje se posameznikova osebnost oblikuje v družini." Zato je ena
pomembnejših nalog staršev, da družino oblikujejo v pristno skupnost oseb, da ustvarijo
družinsko ozračje, kjer vladata ljubezen in spoštovanje. Tako bo družina res šola za
bogatitev človečnosti in šola za družbeno življenje. Prostor, kjer se bo otrok v polnosti
oblikoval v samostojno osebo, ki raste in zori, sočasno pa se bo naučil živeti z drugimi,
jih sprejemati in se vživljati v njihove vzorce (Škafar 2007, 58).

2.2

Zakon ter družina v Svetem pismu in učenju Cerkve

Družina, kjer se človek izoblikuje v odraslo osebo, in njen pomen, sta tudi v Svetem
pismu močno poudarjena. Že v začetku beremo, da je Bog ustvaril človeka, "moškega in
žensko je ustvaril" (1 Mz 1,27) in jima dal naročilo "bodita rodovitna in množita se" (1
Mz 1,28). "Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta
eno meso." (1 Mz 2,28) Že v prvi pripovedi Svetega pisma torej beremo, da je družina
temelj in začetek vsega človeštva. Ustvarita jo moški in ženska. "Dva postaneta eno
meso, se pravi ena življenjska skupnost. V tem smislu sta moški in ženska ustvarjena za
ljubezen in sta podoba Boga, ki je ljubezen." (Stegu 2015, 12) Tako kot mož in žena
sama, je tudi njuna ljubezen podoba Boga. Ta pa se ne zaokroži v sebi, temveč presega
samo sebe in se udejanja v otrocih. Tu ne mislimo le na spočetje in rojevanje, temveč
tudi na uvajanje otrok v življenje. Družina je torej podoba božje ljubezni, njeni člani pa
so drug drugemu dar (13). Poleg zapovedi, da naj bosta rodovitna, Bog možu in ženi
naroči še "napolnita zemljo in si jo podvrzita." (1 Mz 1,28) Odnos med možem in ženo
se zato ne sme zapreti sam vase, družina namreč ni le zasebna skupnost. "Je osnovna in
vitalna celica družbe, je šola človeških in socialnih kreposti, ki so potrebne za razvoj
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družbe." (Stegu 2015, 14) Pred vsako družbo, državo oz. ljudstvom je vedno družina.
Bog je tako že na samem začetku stvarjenja sveta prihodnost človeštva zaupal možu in
ženi, Adamu in Evi.
Kot pri stvarjenju, tako tudi kasneje v zgodovini odrešenja Bog prihodnost polaga v
roke zakoncev oz. družine. Po Adamu in Evi v prvi knjigi Svetega pisma beremo še
zgodbo Abrahama in Sare ter Izaka in Rebeke. Torej zgodbe zakonskih parov ter
njihovih družin. Za Boga sta zakonca sodelavca pri stvarjenju. Življenje, ki se odvija v
družini, namreč ni le človeška, ampak najprej čudovita Božja zgodovina. Bog se je zelo
osebno povezal z družino: od očakov dalje je ta postajala ne le osnovna celica
družbenega življenja v Izraelu, temveč tudi kraj, kjer prebiva Bog, kraj kjer se razodeva
in govori z nami (Palmisano 2015).
Pri prerokih gre Bog še dlje. Razodene se kot Oče. Jeremija govori o tem, da ga je Bog
poznal, še preden ga je upodobil v materinem telesu (Jer 1,4). Pri Izaiju beremo, da ga
je Bog poklical že v materinem telesu (Iz 49,1). Tudi prerok sam se nanj obrača z
besedami "Ti si naš Oče." (Iz 63,16) Pri prerokih pa je zagotovo knjiga Ozeja tista, ki je
ohranila nekatere nepozabne podobe očetovstva ter materinskega sočutja Boga do
svojega ljudstva. "Jaz sam sem Efrajima učil hoditi, jemal sem jih na svoje lakte, pa
niso spoznali, da skrbim zanje… bil sem kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka k licu, počasi
sem mu dajal jesti." (Oz 11,3–4) Poleg starševske ljubezni pa pri preroku Ozeju beremo
tudi o tem, da Bog govori o zavezi z ljudstvom kot o zakonski zvezi. Božja ljubezen do
ljudstva je opisana kot ena najlepših vezi ljubezni, ki jih ljudje poznamo, kot zakonska
zveza. To kaže na to, kako zelo Bog ljubi ljudstvo oz. človeka, hkrati pa še enkrat da
vedeti, kako pomembna je za zgodovino odrešenja skupnost zakoncev, družina. Ozejeva
knjiga nam sporoča, da je "sveti zakon odsev Božje ljubezni, ki prežema življenje para
in družine ter sije v svetu" (Palmisano 2015).
Nova zaveza pa nam v vsej polnosti pokaže pomen družine pred Bogom. Matejev in
Lukov evangelij predstavita Jezusov rodovnik, v katerem je zgodovina odrešenja
predstavljena kot zgodovina družin, ki so z Bogom sodelovale. Kot zadnja je našteta
družina Jožefa in Marije. Skrivnost Božjega učlovečenja se je torej zgodila znotraj
človeške družine. Bog je slednjo tako ljubil, da je želel, da jo ima tudi njegov Sin, tako
kot vsak izmed nas. Hkrati pa je spet pokazal svoje zaupanje v zakonca oz. družino, kot
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že pri stvarjenju sveta, s tem ko je Mariji in Jožefu poslal največ, kar je imel, svojega
Sina. Jezus je bil v družini vzgojen, je odraščal in se učil delati, preden je začel s svojim
delovanjem (Palmisano 2015). Tudi v času javnega delovanja Jezus ne pozablja na
zakonsko zvezo in družino. Verjetno je najbolj znan odlomek, ko ga farizeji sprašujejo o
ločitvi in jim on odgovori: "Ali niste brali, da ju je Stvarnik na začetku ustvaril kot
moža in ženo in rekel: Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji
ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog
združil, tega naj človek ne ločuje." (Mt 19,4–6) Jezus s temi besedami potrdi moč
zakona, ki je osnova za oblikovanje družine, in s katero zakonca nadaljujeta Božje
stvariteljsko delo. Prav tako pa Jezus zakonu podeli dostojanstvo zakramenta. "Oznanja,
da je zaveza med zakoncema zaobjeta v zavezi z Bogom in z njo podprta. Dokončna
obljuba Božje zaveze in pomoči podeli človeški vezi trdnost in trajnost." (Stegu 2015,
15) Gre torej za stalen vir moči s strani Boga, s katerim lahko zakonca izpolnjujeta
prvotno Božjo zamisel o zakonu ter si v različnih življenjskih okoliščinah ostaneta
zvesta (15).
Apostol Pavel pa zakonski zvezi doda nov vidik. Predvsem v pismu Efežanom, ko za
podlago razmišljanja vzame Ozejevo prispodobo, ki govori o Božji zavezi z ljudstvom
kot o zakonski zvezi. Mož in žena prejemata moč in zgled za življenje v zakonski zvezi
od Boga. Model njunega odnosa je, kot smo že omenili, odnos Boga do ljudstva. "Ker
ima Bog odnos do človeka, je človek sposoben ustvarjati enake odnose do sočloveka, v
tem primeru mož do žene in žena do moža." (Kovač 2009) Pavel to razmišljanje
nadaljuje, ko pravi, da se je "ta zaveza s Kristusom dopolnila in izpolnila." (Stegu 2015,
15) Bog je svojo zavezo izpolnil, ko je poslal Sina, Sin pa je zavezo dopolnil s svojo
daritvijo. Ustvaril je Cerkev in postavil evharistijo, v kateri se je za vedno zedinil s
Cerkvijo. To je nova zaveza, zaveza Kristusa in Cerkve. Jezusov odnos do Cerkve, kot
pravi Pavel, postane nov vzor za moža in ženo: "Žene naj bodo podrejene svojim možem
kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik
telesa. In kakor je Cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Možje,
ljubíte svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe…Tako so tudi
možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe.
Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor
Kristus Cerkev: smo namreč deli njegovega telesa." (Ef 5,22–30) Pavel pa v svojih
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pismih ne daje naročil le možem in ženam, temveč tudi družini na splošno. Govori o
dolžnostih otrok in o dolžnosti staršev. "Otroci ubogajte svoje starše v Gospodu, kajti
tako je prav. In vi, očetje, ne jezite svojih otrok, temveč jih vzgajajte v Gospodovi vzgoji
in opominjanju." (Ef 6,1.4) Podobno lahko beremo še v Kol 3,20.
Cerkev v svojem učenju povzema, razlaga in nadaljuje to, kar o zakonu ter družini
beremo že v Svetem pismu. Za Cerkev sta namreč zakrament svetega zakona in družina
izrednega pomena. O tem priča tudi sklic ter realizacija sinode o družini. Na slednji so
škofje govorili o izzivih in težavah, s katerimi se sodobna družina srečuje, ter o
poklicanosti in poslanstvu družine v sodobni družbi in Cerkvi. Poročilo sinode našteva
pet elementov poslanstva družine. Ti so (Bizjak 2015; Bahovec 2016):


rodovitna zveza med zakoncema,



skrb za lastne otroke in njihovo vzgojo,



pričevanje za zakrament zakonske zveze,



priprava drugih parov na poroko,



prijateljsko spremljanje parov oz. družin, ki se soočijo s težavami.

Prva dva elementa govorita o bistvenih vidikih življenja med člani družine. Sinoda je
torej znova potrdila, da za Cerkev še vedno velja, da je "družina naravna družba, kjer sta
mož in žena poklicana k podarjanju sebe v ljubezni in v podarjanju življenja." (KKC
2207) Kljub temu da smo v zadnjih desetletjih priča upadu porok, za Cerkev zakonska
zveza še vedno ostaja temelj, na katerem zakonca gradita svojo družino. "Zakonska
zveza, ki dejansko ustvarja družino, je skupnost zakoreninjena v naravnem
dopolnjevanju moža in žene ter živi iz osebnega hotenja poročencev, da bosta vse svoje
življenje delila to, kar imata, in to, kar sta." (CD 93, 22) Odnos med možem in ženo je
osnova, iz katere izhajajo ostali odnosi, tako v družini kot v družbi. Družina je bila
predstavljena kot pomembna graditeljica odnosov tudi na prejšnji sinodi o družini, ki se
je odvijala leta 1980. "Ta je naglasila štiri splošne naloge družine: oblikovanje skupnosti
oseb, služenje življenju, udeležba pri razvoju družbe in udeležba pri življenju in
poslanstvu Cerkve." (CD 16, 17/4) Kot smo že omenili, je začetek vsega v zakonskem
odnosu. Drugi bistven element poslanstva družine pa je vzgoja. "Vzgoja otrok je
projekcija in nadaljevanje same zakonske ljubezni, zato je družinsko ognjišče primerno
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okolje za človeško in krščansko vzgojo otrok." (Diez 2014) Pravica in dolžnost staršev
do vzgoje ima tri značilnosti (CD 16, 36/2):


je bistvena, ker je povezana s posredovanjem človeškega življenja;



je primarna in izvirna v primerjavi z vlogo drugih vzgojnih dejavnikov, kajti
odnos ljubezni med starši in otroki je edinstven in predstavlja dušo vzgojnega
procesa;



je nenadomestljiva in neodtujljiva, saj je ne moremo v celoti prenesti na druge,
prav tako si je drugi ne smejo lastiti.

Naloga staršev je, da z vzgojo privedejo do zrelosti otroka, ki jim je bil zaupan. Da od
otroštva do odraslosti spremljajo njegov razvoj in spodbujajo njegovo napredovanje v
telesnih, nravnih in umskih sposobnostih. Da si bo s pogumom in vztrajnim
premagovanjem ovir pridobival vedno ostrejši čut odgovornosti za urejanje svojega
življenja, ga neprestano in prizadevno izpopolnjeval ter se trudil za pravo svobodo.
Vzporedno z odraščanjem pa naj starši skrbijo tudi za pozitiven in moder spolni pouk
(V 1,2; Diez 2014). Cerkev pri tej temeljni poklicanosti staršev poudarja predvsem
vzgojo za vrednote, še posebej ljubezen. Človekova temeljna in prirojena poklicanost je
ljubezen, zato ne more biti cilj vzgojnega poslanstva nič drugega, kakor učiti otroke
ljubiti. Še več, ljubezen ne sme biti le cilj, temveč mora biti tudi duša vzgoje (Diez
2014). Starši, katerih vzgoja temelji na ljubezni, bodo mnogo lažje svojim otrokom
posredovali tudi druge pomembne vrednote, kot so spoštovanje, iskrenost, pravičnost,
ipd. Kot pravi papež Frančišek: "Družinska ljubezen oplemeniti vse, kar človek naredi."
(2014) Papež pa staršem, pri njihovi vzgojni nalogi, svetuje tudi uporabo treh besed, za
katere trdi, da odpirajo pot do srečnega življenja v družini. Te so:


"Prosim oz. ali smem?" – Ko vstopamo v življenje drugega je potreben
rahločuten, nevsiljiv odnos. Z besedo prosim kažemo zaupanje in spoštovanje do
drugega, do njegove svobode. Prav tako z njo vadimo svojo potrpežljivost, saj se
nam drugi, tudi če je to domača oseba, ne bo kar vsepovprek razdajal.



"Hvala!" – Prijaznost in sposobnost zahvaljevanja moramo gojiti že v družini. Z
besedo hvala izražamo hvaležnost, iz hvaležnosti pa izhajata spoštovanje
dostojanstva vsake osebe in družbena pravičnost. Papež ob tem dodaja, da je
kristjan, ki se ne zna zahvaliti, pozabil jezik Boga.
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"Oprosti!" – Od teh treh besed, je verjetno beseda oprosti najtežja, a hkrati
nujna. Prositi za odpuščanje in odpuščati sta eni pomembnejših nalog kristjana.
Z besedo oprosti lahko zakrpamo majhne razpoke med člani družine, če pa jo
opustimo, iz razpok lahko postanejo globoki jarki. Papež ob tem člane družine
spodbuja, naj kljub težavam in prepirom, ki so del družinskega vsakdana, nikoli
ne zaključijo dneva brez pomiritve.

Če bodo te besede izrečene z ljubeznijo oz. bo njihova uporaba v družini pristna, bodo
prinesle mir in srečo v družinske odnose (Frančišek 2015). Cerkev pa v poslanstvu
družine poleg vzgoje za vrednote močno poudarja še en vidik, in sicer vzgojo v veri.
Drugi Vatikanski cerkveni zbor to nalogo opisuje z naslednjima trditvama: "Krščanski
zakonci so si med seboj, med svojim otrokom in ostalimi domačimi sodelavci za milost
in pričevalci za vero. Svojim otrokom so prvi oznanjevalci in vzgojitelji vere; z besedo
in zgledom jih vzgajajo h krščanskemu in apostolskemu življenju." (L 11/2) "Krščanska
družina, ki jo bogatita milost in dolžnost zakramenta svetega zakona, mora otroke po
veri, ki so jo prejeli pri krstu, že od prvega detinstva učiti, da bodo spoznali in častili
Boga ter ljubili bližnjega… Naj se torej starši dobro zavedajo, kakšnega pomena je
prava krščanska družina za življenje in napredek samega božjega ljudstva." (V 3/1)

2.3

Vzgoja je odgovornost staršev

V sodobni družbi, v kateri je tempo življenja hiter in v kateri sta v večini družin
zaposlena oba starša, se hitro zgodi, da se vzgoja otrok prepusti drugim institucijam:
vrtcu, šoli, raznim športnim klubom, Cerkvi oz. katehetom. Pozabimo na to, kdo je in
kdo mora biti prvi ter najpomembnejši nosilec vzgoje. To je naloga staršev, ki so "prvi
in poglavitni vzgojitelji svojih otrok" in imajo zaradi tega, na področju vzgoje tudi
temeljno pristojnost (CD 54, 16). Od staršev je zato odvisno, ali vzgoja bo in predvsem,
kakšna bo.
Kot smo v zgornjem odstavku že omenili, je družina šola človečnosti. "Občestvo oseb,
ki se v začetku družine izraža kot zakonska ljubezen, se dopolnjuje in izpopolnjuje, ko
se z vzgojo razširja na otroke. Vzgoja je torej predvsem podaritev človečnosti s strani
obeh staršev." (16) Papež Janez Pavel II. s tem želi povedati, da je začetek družine
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partnerski oz. zakonski odnos. Mož in žena sta drug drugemu najprej partnerja, šele
nato starša. Pogoj za odgovorno vzgojo in starševstvo je harmonično urejeno zakonsko
življenje. "Ljudje potrebujemo drug drugega in smo naravnani drug na drugega. V tem
je skrita najbolj temeljna zmožnost smisla človeškega bivanja – v ljubezni do človeka.
Tu se vsak individuum razvije bolj pristno in naravno kot pri katerikoli drugi poti."
(Divjak in Rojnik 2010, 61) Partnerja oz. zakonca, ki imata pristno in spoštljivo
ljubezensko razmerje, se v svojem odnosu lahko izražata v vseh svojih razsežnostih ter
tako tudi sama osebnostno rasteta. S svojim odnosom sta zadovoljna in ju ta osrečuje, s
tem pa se pozitivni vpliv širi tudi na njune otroke. Otrok je namreč predvsem v prvih
letih življenja telesno in čustveno popolnoma odvisen od starševskega in partnerskega
odnosa. "Otrok opazuje, kako oče in mama sodelujeta, kakšno vzdušje napravita. Odnos
med njima ima nanj pomemben vzgojni vpliv." (Žogan in Gatalo 2011) Če je družina
topel, ljubeč kraj, kjer prevladujejo spoštljivi odnosi, se otroci počutijo varne, slišane,
upoštevane, to pa v njih pospešuje obnašanje, ki je skladno z vrednotami in normami
družine. Prav tako se razvija njihova samozavest in zaupanje vase, gradi se dobra
samopodoba, z vsem tem pa tudi osebna identiteta. Ravno obratno pa se zgodi ob slabi
družinski klimi. Otrok, ki odrašča v nefunkcionalni družini, je veliko bolj podvržen
problematičnemu vedenju, učnim težavam, depresiji, agresiji ipd (Psihoterapija MR
2015). Starši naj zato najprej skrbijo za dober medsebojni odnos, ki se bo nato preko
vzgoje razširil na celotno družino.
Poleg prijetnega družinskega ozračja je pri vzgoji pomembna tudi prisotnost avtoritete.
"Otroci potrebujejo odrasle, da jih popeljemo v svet. Nenehno morajo preverjati svoja
stališča, ravnanja, se primerjati. Ravno zato je v vzgoji nujna avtoriteta. Avtoriteta ima
v vzgoji vlogo, da priskrbi otroku potrebne vzore in ideale." (Divjak in Rojnik 2010, 76)
Pri tem je potrebno poudariti, da ne govorimo o avtoritarni vzgoji, temveč o racionalni
avtoriteti. O osebah, ki znajo biti s svojim ravnanjem dober vzor odraščajočemu otroku,
ki otroka spodbujajo, zadovoljujejo njegove potrebe, znajo otroku prisluhniti in mu
priskočiti na pomoč, ko je to potrebno. O starših, ki otroku znajo reči »ne«, a mu hkrati
nudijo brezpogojno ljubezen. Bistvo avtoritete namreč ne sme biti uveljavljanje moči,
ampak vodenje. Če se otrok lahko zanese na starša, se s tem hkrati povečuje njegov
občutek varnosti ter moči. Na ta način se zmore uspešneje soočati z ovirami, mejami in
zahtevami. Zna biti spoštljiv ter odgovoren (Arnuš 2010, 14–15; Orešnik 2010).
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Divjakova in Rojnik dodata še, da si starši s takšnim načinom vzgoje sicer ne morejo
stoodstotno zagotoviti, da njihov otrok ne bo zašel na stran poti, vsekakor pa se poveča
možnost, da se bo otrok razvil v zdravo osebnost, ki se bo odločala za pozitivno (2010,
76).
Vzgoja je sestavljena iz več plasti in prav vsaka od njih je na svoj način pomembna.
Našteli smo že dva vidika, in sicer prisotnost dobrih medsebojnih odnosov v družini in
starši, ki znajo nastopiti kot avtoritete. Pomemben vidik pa je prav tako postavljanje
meja. "Meje so sporočila s strani staršev ali drugih odraslih oseb o tem, katerih pravil se
je potrebno držati in kakšna so pričakovanja do otrok." (Svetovalna služba vrtec
Andersen) Otroci potrebujejo omejitve, saj se preko tega naučijo, kaj je prav in kaj ne,
kaj se sme in česa ne, prav tako pa jim meje nudijo varnost. Večina otrok se sicer
mejam upira, jih doživlja kot neke vrste kazen. A to staršev ne sme odvrniti od takšnega
načina vzgoje. Vseeno pa morajo biti postavljene razumno, torej tako, da otrok ve, zakaj
je določena omejitev dana. "Pri pravilih, omejitvah, ki jih postavljamo, je pomembno,
da so:


realna, torej pomembna (to pokažemo z verbalno in neverbalno komunikacijo:
ton glasu, očesni kontakt),



nadzorovana (pohvalimo upoštevanje pravila in ne le grajamo, kadar je pravilo
prekršeno, s tem namreč otroku sporočamo, da dobi našo pozornost samo takrat,
kadar se vede neustrezno),



razumljiva, jasna, primerna starosti otroka (postavljanje meje dvoletniku ali
petletniku sta dve različni stvari – petletnik bo od nas zahteval in pričakoval
nekoliko več argumentacije, zakaj se nekaj ne sme, zakaj je dobro, da česa ne
naredi ali pa naredi, dvoletnik pa naših dolgoveznih razlag ne potrebuje in jih
tudi ne more sprejeti; »ne« je včasih pač samo »ne«)



lahko jih uveljavimo brez slabe vesti in posredujemo z zahtevo, a prijazno."
(Svetovalna služba vrtec Andersen)

Ko so meje enkrat postavljene, morajo biti spoštovane, njihovo izvajanje mora biti
dosledno in nepopustljivo. Pomembno pa je tudi to, da sta starša tako pri postavljanju,
kot pri izvajanju družinskih pravil in omejitev, ter tudi na splošno pri vseh vidikih
vzgoje, enotna. "Enotnost staršev pomeni za otroka trdnost, varnost, jasno usmeritev, na
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drugi strani pa lahko neenotnost povzroči v otroku občutek kaotičnosti, razdora,
nezaupanja vase, umikanja od realnih izzivov." (Jerebic 2008) Pogosto se zgodi, da se
starša ne strinjata z določenimi vzgojnimi prijemi in s tem ni nič narobe. Pomembno pa
je, da svojih nestrinjanj ne rešujeta pred otroci, saj jim s tem pošiljata napačne signale.
"O bistvenih stvareh, kjer prihaja do konfliktov med otrokom in starši, naredita skupna
pravila, dogovorita skupna stališča. Zelo pomembno je, da se znata po nastali situaciji
pogovoriti, kaj in kako bosta reagirala, ko bo naslednjič prišlo do podobne situacije. To
bo znamenje otroku ali mladostniku, da ne more razdvojiti staršev, da ne more vsiliti
svoje igre." (Jerebic 2008) Tudi s tem bo vzgoja prinesla želen učinek, odgovornega in
veselega otroka.

2.4

Verska vzgoja

"Eno izmed področji, na katerem je družina nenadomestljiva, je prav gotovo področje
verske vzgoje, po kateri družina raste kot domača Cerkev." (CD 54, 16) Podobno
beremo tudi v Katekizmu katoliške Cerkve, ki pravi: "Krščanska družina je kraj, kjer
otroci prejmejo prvo oznanilo vere. Zato se družinski dom zelo upravičeno imenuje
“domača Cerkev”, skupnost milosti in molitve, šola človeških kreposti in krščanske
ljubezni." (KKC 1666) Vzgoja otrok poteka preko vsakdanjih situacij, v katerih se
znajde družina, tudi z versko vzgojo je enako. Za vero se človek odloča v vsakdanjem
življenju (Busslinger-Simmen idr. 1989, 13). Vera in verski čut sta nekaj, kar je v
vsakem izmed nas. Duhovnost je sestavni del človeka. Seveda pa je odvisno od
izkušenj, odnosov in spoznanj, ali se bo ta del v nas okrepil ali zakrnel. Tako kot za
razvoj ostalih dimenzij človeka, tudi za verski čut velja, da so odločilna zgodnja leta. Pri
tem imajo veliko moč odnosi, ki se odvijajo v družini. Ko otrok doživi skrb in varnost s
strani staršev, lahko preko tega odnosa zasluti božjo naklonjenost do človeka. Formula
podoba matere + podoba očeta = podoba Boga to enostavno in jasno izrazi. Verska
vzgoja, kjer se izgovarja beseda Bog, ne bo obrodila sadu, če otrok ob njej ne bo videl
tudi dejanj. Predvsem so potrebna dejanja dobrote in ljubezni, zaupanja in sprejetosti
(Busslinger-Simmen idr. 1989, 22–25; Simonič 2015, 5). Tudi kanon (ZCP 774, 2.
odstavek) temu na nek način pritrdi, ko pravi: "Pred vsemi imajo starši dolžnost, da
otroke z besedo in zgledom vzgajajo v veri in praktičnem krščanskem življenju."
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2.4.1

Starši in podoba Boga

Kot smo v začetku podpoglavja že nakazali, si otrok ne ustvarja podobe o Bogu sam,
ampak na podlagi verskega življenja in prakticiranja v družini. "Otrokova osnovna
podoba Boga je torej skupek njegovih podob, čutenj, spominov iz zgodnjega otroštva."
(Glavica 2012) Starši so tisti, ki ustvarjajo družino in odnose v njej. Otrokovo
doživljanje odnosov v družini pa je material, na katerem otrok gradi podobe o sebi in
drugih. Otrok opazuje starše, kako molijo, hodijo v cerkev, kako se vedejo drug do
drugega, kako govorijo o Bogu. Preko vsega tega pa si ustvarja tudi notranjo,
intrapsihično podobo Boga (Gostečnik 2006, 308).
V najzgodnejši dobi je najbolj pomembna vloga matere. Ona vpliva na nastanek, na
oblikovanje prve podobe Boga. Če je mati dobra, ljubeča, varujoča, bo tak tudi Bog –
ter obratno, če je mati groba in pogosto kaznuje, bo otrok tako doživljal tudi Boga.
Intrapsihična podoba Boga ima karakteristike mame oz. starša, ki je ob otroku prisoten.
Za pozitivno podobo Boga je torej ključnega pomena, da otrok svojo mamo doživi v
pozitivni luči (Gostečnik 2006, 308; Nežič Glavica 2012).
V dobi zgodnjega otroštva se začne otrok zavedati, da sveta ne sestavljata le on in mati,
temveč tudi tretja oseba, oče (oz. več oseb, če ima otrok brate in sestre). V 4. letu
starosti začne pomen dobivati tudi oče. Otrok začne očeta ter brate in sestre, če jih ima,
vključevati v svoj svet, s tem pa tudi v svojo podobo Boga. Predstava o Bogu se torej v
predšolski dobi še močno ujema s predstavo o starših. Sicer pa otrok v tem obdobju
Boga primerja s kraljestvom čudovitega, o njem razmišlja v superlativih. Med 5. in 7.
letom, torej v obdobju prvih šolskih let, se začne proces zavestnega ločevanja Boga od
staršev. Otrok si postopoma oblikuje bolj realističen pogled na starše. Odkrije, da imajo
ti meje, da imajo tako dobre kot slabe lastnosti. Kljub temu, je podoba Boga še nekaj
časa povezana z starši. Nekje do 3. razreda osnovne šole je namreč predstava Božje
ljubezni še vedno odvisna od ljubezni, ki jo otrok doživlja v družini. Sicer pa se podoba
Boga v tem času bolj kot z materjo sklada z očetom. Bog dobiva postopoma
dominantnejše "očetovske" karakteristike. Je popoln, vsemogočen, idealiziran, postane
pravičen in strog sodnik, ki nagrajuje in kaznuje. (Korherr 2003, 169–170, 219; Nežič
Glavica 2012).
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V obdobju srednjega otroštva začne otrok bolj kompleksno gledati na svet. Ponovno
ureja svojo notranjost, bolj zrelo gleda na starše ter postopno razume njihove vrednote
in pomanjkljivosti. V tem času se prične otrok zavedati tudi razlike med notranjo
podobo Boga in podobo staršev, ki ju prične razmejevati. S tem se začne razvoj
univerzalne predstave o Bogu. Bog, ki je sicer še vedno antropomorfen (izboljšani
človek), prevzame atribute, kot so vsemogočnost, dobrota, pravičnost, moč. Se pa v tem
obdobju podoba Boga počasi začne razvijati v duhovno smer (Gostečnik 2006, 342;
Koreherr 2003, 194, 255; Nežič Glavica 2012).
V puberteti začnejo mladostniki drugače doživljati svoje starše. Začnejo jih preizkušati,
se jim upirati, distancirajo se od njih in njihovih vrednot. Če mladostnik v tem času ni
uspel ločiti podobe staršev od podobe Boga, se lahko zgodi, da bo v svojem uporništvu
zavrgel tudi Boga. Sicer pa intrapsihična podoba Boga pri večini mladostnikov v tem
obdobju že dobila temeljne poteze in značilnosti, ki bodo trajale vse življenje
(Gostečnik 2006, 344).
Izoblikovanje intrapsihične podobe Boga z mladostništvom ni zaključeno, saj se proces
oblikovanja nikoli ne konča. Kot smo v tem kratkem pregledu prikazali, se do obdobja
mladostništva navadno že oblikuje temelj, ki zaznamuje nadaljnjo podobo Boga. Otrok
ima celo še prej, to je do trenutka, ko začne obiskovati verouk oz. katehezo, že
izoblikovano določeno podobo Boga. Pri katehezi se tako srečata “Bog otroštva” in
“Bog uradne religije”, ki se nato skozi prekrojevanje in razmišljanje zlijeta v eno
podobo, eno definicijo Boga. Pri vsem tem pa je potrebno poudariti, da sam katehetski
proces ne odigra tako velike vloge za religiozno življenje in podobo Boga, kot jo igrajo
starši in družinsko okolje. Temelj za podobo Boga je torej odvisen od staršev
(Gostečnik 2006, 320).

2.4.2

Izvor poklicanosti za versko vzgojo

Starši imajo veliko pomembnih nalog. Naloga oz. dolžnost krščanskih staršev je, kot že
omenjeno, tudi verska vzgoja svojih otrok. Izvor tega poklica je v zakramentu krsta in
birme. Vsak krščeni je preko zakramenta svetega krsta in birme poklican za vzgojo v
veri oz. za katehezo. Po teh dveh zakramentih je soudeležen pri Kristusovi preroški,
duhovniški in vodstveni službi (SPK 231). Na poseben način to trojno službo izvršujejo
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tudi krščanski starši oz. krščanska družina. "Družina je Cerkev v malem, družina je
domače svetišče, saj imajo starši trojno službo: duhovniško – vodijo domačo molitev,
oznanjevalno – so prvi veroučitelji, vodstveno – vodijo otroke na poti nravnosti."
(Dominko 2013)
Kljub veliki odgovornosti, ki jo starši nosijo, pa naj, sploh tisti, ki so svojo partnersko
zvezo potrdili z zakramentom svetega zakona, ne pozabljajo, da ravno preko tega
zakramenta prejemajo milost in odgovornost za vzgojno nalogo. Bog jim poklanja
pomoč, da bi bili kos vsem izzivom, s katerimi se ob vzgoji srečujejo, vera v troedinega
Boga pa jim kaže pot za pravilne odnose. Tako obogateni lahko otrokom pričujejo in
obenem posredujejo človeške ter verske vrednote. Ta človeška in verska dejavnost
staršev pa pripomore k temu, da življenje družine postane pot vere in šola krščanskega
življenja. V takšnih družinah z odraščanjem otrok izmenjava postaja vzajemna, tudi
starši začnejo prejemati od otrok, zato lahko rečemo, da vsak član družine prejema in
daje. Vse te poudarke pa morajo upoštevati tudi krščanske skupnosti. SPK jim svetuje,
naj posebno pozornost namenjajo staršem. Tem naj z osebnimi stiki, srečanji, tečaji in
katehezo pomagajo prevzemati nalogo vzgoje otrok v veri (SPK 227; Škrabl 2001, 229).
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3.

KATEHEZA

V tem poglavju bomo obravnavali pojem kateheze in njen pomen pri oznanjanju in
posredovanju vere. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na obliko kateheze, ki je
namenjena družinam. Prikazali bomo, kakšna je njena vsebina, kakšna je njena vloga v
katehetskem procesu ter kako je lahko v pomoč staršem pri verski vzgoji njihovih otrok.
Za boljšo predstavo bomo podali tudi pregled trenutnega stanja družinske kateheze v
Sloveniji.

3.1

Opredelitev kateheze

"Kateheza je ena sama zelo pomembna sestavina med vsemi prvinami evangelizacije."
(SPK 63) Sama beseda kateheza izhaja iz starogrškega glagola kateheín, ki ga je
uporabljal apostol Pavel (ter po njem njegov spremljevalec Luka). Glagol je izvirno
krščanski, rabljen v povezavi z evangelijem oz. za opis krščanskega poučevanja,
pomeni pa vzbujati odmev, učiti z živim glasom, koga poučiti. Pavel ga je torej
uporabljal za oznako pouka o veri (Snoj 2003, 146–147). Že pri Pavlu in prvih
krščanskih skupnostih vidimo, da gre za posredovanje in poučevanje veselega oznanila,
evangelija. Sama katehetska dejavnost se je seveda skozi stoletja spreminjala in imela v
različnih obdobjih tudi različne značilnosti. Danes lahko rečemo, da je kateheza
"cerkvena dejavnost, ki posameznika in skupnosti vodi k zreli veri. S krstom prejeto
vero oživlja, ozavešča in udejanja, uvaja v polnost krščanskega življenja ter vključuje v
krščansko skupnost." (Snoj 2003, 151) Pri tem torej ne gre zgolj za izobraževanje o veri,
kjer bi nizali neka dejstva, ki bi jih učenci nato morali poznati. Gre za proces verske
vzgoje ali vzgoje v veri. Kot pravi Splošni pravilnik za katehezo (SPK 82), je kateheza
"posebna oblika službe Božje besede, ki pomaga pri zorenju začetnega spreobrnjenja,
dokler ne pride do izpovedi žive, jasne in dejavne vere. Kateheza se poraja iz izpovedi
vere in vodi k izpovedi vere." Tisti, ki katehezo obiskujejo, po koncu vseh srečanj
nimajo le nekega osnovnega znanja o veri, ampak vero tudi živijo, postane del
njihovega življenja. Ali kot pravi A. Slavko Sonj: "Po katehezi človek v svojem
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življenju in zgodovini doživlja Očetov načrt, spoznava Kristusovo odrešenje in se
usposablja za sodelovanje s Svetim Duhom. Tako vzpostavlja sinovski odnos do Boga
in bratski odnos do soljudi ter zavzeto živi." (2003, 152)
Kateheza je torej večplasten proces, katerega namen je občestvo z Jezusom Kristusom
(SPK 80). Namen pa se doseže z različnimi nalogami, ki se med seboj prepletajo. Te so
(85–86).:


Podpirati poznavanje vere: kateheza mora voditi k temu, da se postopno spozna
vsa resnica Božjega načrta.



Liturgična vzgoja: kateheza mora podpirati umevanje liturgije in zakramentov,
prav tako pa mora vernike navajati k molitvi, zahvali, pokori, zaupni prošnji,
skupnostnemu duhu, umevanju simbolične govorice.



Moralna vzgoja: kateheza mora učencem podajati Učiteljeve odgovore, da bodo
ti hodili po poti notranjega preoblikovanja ter v luči velikonočne skrivnosti
prešli od starega k novemu človeku.



Učiti moliti: kateheza mora učence voditi k temu, da prevzamejo Učiteljevo
molitveno in premišljevalno naravnanost. Naučiti jih mora moliti z istimi čustvi,
s katerimi se je On obračal na Očeta. Ta čustva pa najbolje odsevajo v molitvi
očenaša.



Vzgoja za skupnostno življenje: skupnostno življenje zahteva naravnanosti, ki
jih mora kateheza podpirati, in sicer duha preprostosti in ponižnosti, skrb za
najmanjše, pozornost do oddaljenih, bratski opomin, skupna molitev,
medsebojno odpuščanje. Vse te naravnanosti pa so združene v bratski ljubezni.
Pri vzgoji za skupnostni čut pa bo kateheza skrbela tudi za ekumensko
razsežnost in opogumljala bratsko naravnanost do članov drugih Cerkva in
cerkvenih skupnosti.



Uvajanje v poslanstvo: kateheza si mora prizadevati tudi za to, da bi usposobila
učence, da so kot kristjani navzoči v poklicnem, kulturnem in družbenem
življenju ter da sodelujejo pri cerkvenih službah v skladu s svojo poklicanostjo.

Kateheza je namenjena vsem, ki si želijo živeti po evangeliju. Zato mora biti vsem tudi
dostopna. Vsak vernik je namreč od Boga poklican k zrelosti vere, za to pa potrebuje in
ima pravico do ustrezne kateheze. Seveda je v tem smislu nabor katehizirancev širok in
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raznolik. Ravno zato so se oblikovale različne oblike kateheze, ki so namenjene
različnim skupinam. Vsebujejo poudarke, ki so pri določeni skupini potrebni, spet pri
drugi pa ne. Poznamo torej tri temeljne oblike kateheze (Snoj 2003, 152, 288; SPK
167):


Sistematična: poteka redno tekom leta. Je biblična ter tudi družbeno angažirana
kateheza, s katero se razlaga človekovo življenje v odnosu do družbe, sveta in
Boga. V sistematično katehezo uvrščamo katehezo odraslih in ostarelih,
katehezo mladi in srednješolcev in katehezo šolskih in predšolskih otrok.



Liturgična: je predvsem priprava na zakramente in uvajanje v globlje doživljanje
bogoslužja. Pri liturgični katehezi razlagamo kretnje, znamenja, liturgična
opravila, molitve in druge sestavine bogoslužja. Je dopolnitev sistematične
kateheze. Sem torej uvrščamo katehezo o zakramentih in mistagoško katehezo.



Priložnostna: je namenjena posebnim vrstam katehizirancev (ljudem na
družbenem robu, prizadetim, različnim stanovom oz. skupinam, kot so delavci,
znanstveniki, študenti …), izvajajo pa jo predvsem ljudje, ki poznajo specifike
določene skupine in njeno govorico.

3.2

Cerkveni dokumenti o katehezi

Kateheza je za Cerkev ena najpomembnejših dejavnosti, saj postavlja in razvija
duhovne temelje vsakega kristjana. O tem pričujejo mnogi dokumenti, ki so bili v
povezavi s katehezo izdani tako s strani vrhovne, kot tudi s strani območne Cerkvene
oblasti.
 Zakonik cerkvenega prava
Zakonik o katehezi govori v tretji knjigi im. Učiteljska služba Cerkve. Drugo poglavje
prvega naslova tako obravnava katehetsko vzgojo. Prvi kanon tega poglavja, kanon 773,
govori o tem, da je "oskrbeti krščansko ljudstvo s katehezo lastna in odgovorna dolžnost
zlasti pastoralnih delavcev, da bo vera vernikov po katehetskem pouku in praktičnem
krščanskem življenju res živa, zavestna in dejavna." V naslednjih kanonih je poudarjeno
predvsem to, da morajo vsi udje Cerkve skrbeti za katehezo. Prva skrb gre seveda
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zakonitim oblastem, torej najprej apostolskemu sedežu, nato krajevnemu škofu in
škofovskim konferencam ter po njih tudi župnikom oz. predstojnikom redov in družb
apostolskega življenja. Vsi ti naj skrbijo za katehetski pouk ter primerna katehetska
sredstva zanj, oskrbijo naj tudi katekizme. Poleg tega pa mora biti posebna skrb
namenjena spodbujanju in izobraževanju katehetov (tudi laikov), prav tako pa tudi
staršem, ki so prvi verski vzgojitelji svojih otrok. (ZCP 774–780)
 Dokument Veselo oznanjevanje evangelija in vzgoja v veri ter Pismo slovenskih
škofov o katehezi
Cerkveni dokument je prvo temeljno delo o katehezi za področje Slovenije po Drugem
vatikanskem cerkvenem zboru in vsebuje pomembne smernice za prenovo kateheze v
duhu tega cerkvenega zbora. Podaja nam pregled okoliščin, v katerih se kateheza
dogaja, predstavi katehezo in njena načela, prav tako pa se dotika tudi različnih skupin
katehizirancev (v ospredju so predvsem odrasli) ter spodbuja katehete in ostale kristjane
za sodelovanje pri katehetski dejavnosti.
V drugem delu dokumenta se nahaja pismo slovenskih škofov o katehezi. Pismo je
velikega pomena zato, ker podaja pomembne korake, ki jih je potrebno storiti pri
katehezi v našem prostoru in času, da bi ta bila še bolj rodovitna in ustrezna. Ti koraki
so (PSŠ 80–83):


Obnoviti družinsko katehezo,



Oblikovati laiške sodelavce in nove oznanjevalce,



Pospeševati male skupine,



Ovrednotiti duhovno vodstvo,



Poživiti nenehno katehetsko izpopolnjevanje in zaupanje v katehezo,



Izboljšati in pomnožiti kraje, trenutke in orodja za katehezo.

 Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem
Sklepni dokument Plenarnega zbora o katehezi govori predvsem v prvem delu petega
poglavja. Tu so osrednjega pomena novi poudarki oz. pastoralne zasnove, ki jih je zbor
sprejel z namenom, da bi posodobil katehetsko delovanje ter da bi kateheza resnično
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odgovarjala potrebam današnjega časa in ljudi. Plenarni zbor torej priporoča naslednje
cilje, za katerimi naj bi na Slovenskem stremeli (IŽ 349):


"Od kateheze, ki predpostavlja večinsko krščansko prakso, h katehezi, ki
upošteva nekrščansko okolje.



Od kateheze otrok h katehezi odraslih, posebej k družinski katehezi.



Od kateheze poučevanja o veri h katehezi uvajanja v vero.



Od presojanja zrelosti za prejem posameznega zakramenta na podlagi otrokove
starosti k presojanju zrelosti na podlagi zrelosti v veri.



Od veroučenca kot posameznika k veroučencu v njegovem verskem
(župnijskem, občestvenem), posebej družinskem in socialnem okvirju.



Od kateheze, ki predpostavlja, da so veroučenci že deležni prve evangelizacije, h
katehezi, ki postavlja tudi antropološke temelje verovanja.



Od kateheze učenja, spominjanja in utrjevanja znanja h katehezi, ki išče
odgovore na življenjska vprašanja v luči vere.



Od posredovanja veroučnih vsebin na način, ki nagovarja razum in spomin, h
katehezi, ki nagovarja celotnega človeka in uvaja posameznika in skupino v
življenje po veri.



Od katehiziranja tistih, ki pridejo sami, k takšni katehezi, ki se vključuje v sestav
oznanjevanja preko medijev, v javnih ustanovah, šolah.



Od kateheze za življenje znotraj župnije oz občestva h katehezi, ki usposablja za
odgovornost in skrb za oddaljene, neverujoče in javno življenje (misijonska
razsežnost kateheze).



Od priložnostnega katehumenata k načrtni ponudbi katehumenata za odrasle,
mladino in otroke.



Od pojmovanja, da je dolžnost evangelizacije in kateheze predvsem stvar
duhovnikov in redovnikov ter redovnic, h katehezi, katere nosilec je Božje
ljudstvo in ki usposablja in povezuje za misijonsko poslanstvo vseh krščenih.



Od kateheze, ki zajema čas aktivnega šolskega leta, h katehezi, ki vključuje
raznovrstne organizirane počitniške dejavnosti.



Od zgolj klasičnih oblik kateheze k uporabi sodobnih komunikacijskih sredstev
(internet).
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Od kateheze podajanja verskega znanja h katehezi sinteze oznanjevanja,
bogoslužja in karitativne dejavnosti."

Poleg omenjenih ciljev pa zbor v povezavi s katehezo poda še tri sklepe. Prvi govori o
tem, da naj se izdela katehetski načrt za vsa starostna obdobja in druge skupine na
vseslovenski ravni, ki mora biti usklajen z dokumentom plenarnega zbora in odobren s
strani Slovenske škofovske konference. Drugi sklep se dotika področji Slovenije, kjer
živijo Romi, ki so prav tako upravičeni do celostnega oznanila, podanega na njim
primeren način. Tretji pa župnijam nalaga dolžnost, da poskrbijo za ustrezne veroučne
prostore. (IŽ 5/11, 12, 13)
Če pozorno prebiramo poudarke omenjenih dokumentov, lahko opazimo, da vsi kot
izredno pomembno in potrebno navajajo katehezo staršev in družine. Starši imajo pri
izoblikovanju vere otroka edinstveno vlogo. Kljub temu pa smo v zadnjih letih priča
trendu, da otroci prihajajo k verouku s slabo podlago iz družine. Mladi, ki danes
postajajo starši, v svojih družinah niso bili deležni zadostne vzgoje, posebej verske.
Tako ji tudi sami niso kos. V oči bode tudi dejstvo, da smo Slovenci postali t. i. izbirni
verniki, privlačijo nas zakramenti uvajanja v krščanstvo ter blagoslovi, nedeljsko
bogoslužje, molitev in pričevanje pa ne. Morda je vse to posledica ideološkega
protiverskega boja po drugi svetovni vojni, ki je pustil strah pred izpovedovanjem vere
ali pa je rezultat moderne miselnosti, da je vera zasebna stvar vsakega posameznika.
Vse omenjeno pa vpliva na to, da mnogi starši celotno vzgojo v veri prepuščajo Cerkvi
in katehetom. V primerih, ko je želja po verski vzgoji prisotna, pa se starši čutijo
neusposobljene, saj ne vedo kdaj, kje in kako začeti. Zato je potrebno, da jih znamo
nagovoriti ter jim ponuditi pomoč pri njihovi vzgojni nalogi. Podobno opaža Štuhec, v
svojem razmišljanju o vlogi kateheze v sodobni družbi. Kot pravi, se je miselnost ljudi
močno spremenila, zato je potrebno, da jo z vso resnostjo proučujemo in upoštevamo.
Predvsem je pomembno, da ostanemo s svetom povezani v neprestanem dialogu, še
posebej s svetom mladih in otrok. V otrocih in mladini Štuhec vidi vstopno mesto za
nagovor staršev. Po otrocih bomo v dialogu tudi s starši. Slednji so najtrši oreh, saj jih je
najtežje pridobiti za katehezo. Ker pa so se ti pripravljeni žrtvovati za svoje otroke, kot
možno pot do staršev Štuhec vidi dobro pastoralno ponudbo. Otrokom so namenjeni
predvsem oratoriji in podobni programi, ki se izvajajo v prostem času oz. v času
počitnic, mlade pa je treba spodbujati k prostovoljstvu, predvsem v obliki animatorstva,
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kjer vodijo mlajše od sebe, hkrati pa se urijo v odgovornosti. Velikega pomena je, da
večina osnovnošolskih otrok obiskuje verouk. Vse to so priložnosti, ko lahko preko
otrok evangelijsko oznanilo razširimo tudi na starše. Ker pa se Cerkev zaveda, da
staršev ne more nagovarjati samo preko otroških in mladinskih programov, je razvila
posebno obliko kateheze, družinsko katehezo. Ta ima veliko prednost pred katehezo, ki
se obrača naravnost na odrasle. Starši se namreč lažje odločijo za družinsko katehezo,
saj so se zaradi otrok pripravljeni tudi sami kaj naučiti (PIP 20, 21, 29; Štuhec 2012,
76–77; Saris 1991, 15).
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4.

DRUŽINSKA KATEHEZA

4.1

Kaj je družinska kateheza?

Družinska kateheza je oblika kateheze, po kateri Cerkev prihaja naproti staršem, ki se v
svojem vzgojnem poslanstvu čutijo izgubljene, ker se jim zdi, da je njihova vera šibka
in je zato ne znajo oz. ne zmorejo posredovati otrokom. Družinska kateheza vrača vero
svojemu prvotnemu okolju – družini.
V širšem pomenu gre za obliko kateheze odraslih, ki usposablja starše, da bodo svojim
otrokom znali zagotoviti pravilno versko vzgojo. V ožjem pomenu pa z izrazom
družinska kateheza označujemo vso versko vzgojo, ki se izvaja pod okriljem družine oz.
staršev. Je proces, pri katerem se starše ozavešča in spodbuja, da se ponovno srečujejo z
vprašanji vere ter s tem v svojemu življenju obujajo versko razsežnost. Ne gre torej za
poenostavljanje verskih skrivnosti na otroško raven, niti ne za umsko oblikovanje,
temveč za usposabljanje staršev za njihovo nalogo biti verski vzgojitelji svojih otrok.
Starše je treba pri tem imeti za enakovredne sogovornike ter skupaj z njimi iskati
načine, kako njihovim otrokom zagotoviti sodobno versko vzgojo (Saris 1991, 12–15).
Družinska kateheza ravno zato razvija tudi dialog med starši določenega števila družin
(127).
Družinska kateheza želi staršem najprej pomagati pri premagovanju predsodkov, ki jih
imajo v zvezi z versko vzgojo. Prva stvar, na kateri sloni, je dejstvo, da vzgoja ni
enosmeren proces, kar pomeni, da ne vzgajajo le starši otrok, temveč da so lahko tudi
otroci vzgojitelji staršev. Drugo, kar je pomembno, je, da naj staršev ne bo strah
priznati, če česa ne vedo, predvsem ko gre za vero. Če priznajo, da niso vsevedni in da
tudi sami potrebujejo katehezo, še ne pomeni, da bodo izgubili spoštovanje pred otroci.
Ravno nasprotno, ko bodo spet jasno videli svojo vero, jo bodo zmožni prenesti tudi na
svoje otroke. Tretji poudarek pa je ta, da za versko vzgojo ni potrebno biti teolog, ki
pozna vse teološke pojme. Pred otroci in nenazadnje tudi pred Bogom je pomembna
predvsem naša verska drža. Ko bodo starši premagali te predsodke, bo tudi vzgoja sama
lažje stekla (100–101). Pri vsem tem je posebej pomembno načelo, po katerem
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družinska kateheza deluje: "Najprej stori, potem govori." (103) Temu je pri
usposabljanju staršev potrebno slediti, to je tisto, kar je treba starše naučiti. Iti je treba v
smeri dejanja, prakse, življenja, doživetih izkušenj. Človek, še posebej pa otrok, se
namreč največ nauči ravno iz izkušenj (103). Zato družinska kateheza pomaga staršem,
da bi spet gledali na vero kot na razsežnost svojega življenja. Če bo njihovo srce polno
vere, bodo tudi usta govorila o njej (106). Če starši živijo kot verni ljudje, otrok sprejme
to versko razsežnost. V družini se otroci naučijo verovati ali ne verovati, vera se namreč
uresničuje v živih odnosih med ljudmi in z Bogom v stvarnosti sedanjega trenutka (97,
107). Zato se kljub temu, da je družinska kateheza namenjena odraslim, ta po odraslih
takoj spremeni v katehezo njihovih otrok (11).
Značilnosti družinske kateheze:


Je realistična kateheza: ni znanstvena obravnava verskih resnic, temveč gre pri
njeni vsebini za štiri vidike. Za oznanilo, ljudi, njihove medsebojne odnose in
verodostojnost tega človeškega dogajanja. Pri prenašanju vere je pomembna
drža prenašalca: kako sam doživlja in živi to, kar govori; prav tako pa so
pomembni odnosi, v katerih se prenaša. Zato je označena kot realistična oz.
življenjska. Potrebno je govoriti o veri, ki je prisotna in ki jo doživljamo v
vsakdanjiku. Takšna kateheza je podobna tisti, ki jo je uresničeval Jezus. Ker je
vzeta naravnost iz življenja, ji vsakdo lahko sledi (20–23).



Je meditativna: pomaga, da ljudje zaživijo to, kar je podzavestno že navzoče v
njihovem življenju. S tem že navzočim verskim spoznanjem se izboljša kakovost
življenja. Predvsem pa odrasle in otroke vabi, da razmišljajo o vsem, kar delajo
in poznajo, da bi z začudenjem in radostjo odkrili Božje delo, ki se kaže sredi
vsakdanjih stvari (24–27).



Je formativna kateheza: gre za vzgojo, ki se uvršča v razvojni vzorec, kar
pomeni, da se dogaja kot proces človeške interakcije (vedenje enega
posameznika nasproti drugemu). Je vzgoja, ki v luči vere preiskuje vedenje vseh
udeležencev kateheze, da bi ti odkrili krščanski pomen in vrednote tega vedenja
in da bi tako kot verniki mogli bolj prav živeti (31).



Je povezovalna: Obravnava človeške odnose (jaz-ti, jaz-drugi). Ne misli le na
posameznika temveč poudarja izkušnjo občestva, povezovanja, misli na to, da
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ima vsakdo prostor v skupnosti. Prav tako želi, da bi se zavedali zveze z Bogom,
povezanosti s Kristusom (19, 39).


Je zakramentalna: Želi doseči, da bi bila zakramentalna dimenzija prisotna v
življenju vsakega vernika. Da bi vsak znal posvečevati svoje življenje na podlagi
osebne vere v Boga, da bi v bližnjem in v vseh razmerah znal razbrati božje
povabilo in nanj odgovoril. To življenje po veri pa bi potem utrdil še v Cerkvi, z
zakramentalnim življenjem v ožjem pomenu (40–43).

Naloga družinske kateheze je torej, da starše spomni, da so oni učitelji življenja, še
posebno družinskega življenja po veri. Kaže, kje se začenja vpliv staršev in kako
pomemben je, še posebej v sodelovanju z drugimi, bolj sistematskimi oblikami verske
vzgoje. Ozavešča njihove naloge, jih motivira in opogumlja, ne le k temu, da oživijo
svojo vero, temveč tudi, da bi slednjo živeli v vsakdanjemu življenju, skupaj z otroki, da
bi se kot družina odpirali Bogu in krščanskim vrednotam. Družinska kateheza starše
spodbuja h gojenju družinske kulture, da bi bili odnosi v njihovih družinah bolj
poglobljeni ter da bi si družinski člani znali nuditi medsebojno pomoč. Starše
opogumlja, da bi znali s preprostimi besedami spregovoriti o božji bližini, da bi
prebirali Sveto pismo in se o njegovi vsebini tudi pogovarjali. Družinska kateheza poleg
vsega naštetega skrbi še za liturgično vzgojo celotne družine ter za druženje z drugimi
družinami. Kot priliko za nagovor staršev izkorišča predvsem vrhunce življenja družine;
to so krst, obhajilo, birma. Navadno se srečanja odvijajo v župniji, kjer starši skupaj z
voditeljem meditirajo ob določeni temi. Potrebno je poudariti tudi to, da družinska
kateheza ni enaka župnijski katehezi, je pa zanjo pomembna, saj druga drugo
dopolnjujeta (Škrabl 2001, 230; Saris 1991, 127–129). Sadovi, ki jih daje družinska
kateheza, so (Saris 129):


Otroci spet radi hodijo v cerkev, so bolj radovedni glede vere.



Starši spet odkrijejo svojo vero oz. jo poglobijo, priznavajo, da so boljši ljudje.



Nekateri od teh staršev postanejo tudi novi pastoralni sodelavci.



Bogoslužje postaja povezano z resničnim življenjem, s človeškimi skrbmi.



Vezi v župniji se okrepijo, župnijsko življenje se obnavlja, predvsem med
župljani raste občutek pripadnosti. Okrepi se tudi občestveni duh krajevne
Cerkve. Župnija doživi obnovo, pomladitev.
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Sistematično katehetsko delovanje s starši prinaša nov zagon v župnije in spodbuja
uspešnejšo katehezo z otroki in mladino. Še pomembneje pa je to, da se prava družinska
kateheza začne ponovno odvijati v družinskem okolju. "Gre za krščansko vzgojo, ki bolj
pričuje kot poučuje, je bolj priložnostna kot sistematična, trajnejša in vsakodnevna,
manj pa urejena po obdobjih." (SPK 255) Družina s tem postane prvi kraj kateheze, to
pomeni, da kot prva v praksi izpolnjuje naloge kateheze, ki smo jih omenili. Kot taka pa
ima enkratno prednost. "Pričevanje krščanskega življenja, ki ga starši dajejo v krogu
družine, je za otroka odeto v nežnost in materinsko in očetovsko spoštovanje. Tako
otroci dojemajo in veselo živijo Božjo in Jezusovo bližino, ki jo razodevajo starši. Ta
prva krščanska izkušnja pogosto pušča odločilno sled, ki traja vse življenje. Otroško
versko prebujenje v družinskem okolju je nenadomestljivo." (226) To prvo uvajanje se
vrši predvsem s prijetnimi družinskimi odnosi, ki jih starši obogatijo z družinsko
molitvijo. Slednja pa mora biti, kot smo prikazali že v prvem poglavju, primerna
otrokovi starosti. Prav tako lahko starši že kmalu začnejo z branjem preprostih zgodb in
slikanic, ki jih kasneje nadgradijo. Preko njih otrok postopoma spoznava Božjo besedo
in preko nje Božji načrt in krščansko vero. Začetno versko prebujenje starši utrdijo s
tem, da ob družinskih dogodkih oz. praznikih razložijo krščanski ali religiozni smisel
dogodkov. Liturgično vzgojo pa nato nadgradijo tudi z rednim obiskom bogoslužja, z
razlago pomena duhovnikovih dejanj, liturgičnih pripomočkov, prostorov v cerkvi.
Starši preko zgleda otroke naučijo tudi telesne govorice, ki je primerna liturgiji. Poleg
vsega že omenjenega je zgodnje otroštvo čas, ko se začne oblikovati vest in morala. V
prvem poglavju smo prikazali, da že štirileten otrok ve, da obstajajo slaba in dobra
dejanja. Ko od staršev prejeme pohvalo, se zaveda, da je storil dobro. Tako starši
krepijo njegove sposobnosti, da se bo kasneje znal sam odločati za dobro. Otroka lahko
starši usmerjajo tudi preko pogovora z njim. S tem ga učijo, da zna ubesediti in
ozavestiti svoja dejanja, svoje misli. Če družina zna gojiti zaupljiv pogovor, je to dobra
šola ne le na področju morale in vesti, temveč tudi za kasnejše odnose, ki jih bo otrok
ustvarjal z drugimi, navsezadnje tudi za odnos z Bogom. Spet pa za otrokov moralni
razvoj največ naredi zgled. Starši morajo s svojim ravnanjem pokazati, kako živeti po
zapovedih, po evangeliju, kako živeti krščanske vrednote. Otrok namreč sprejme
zapovedi le, če jih priznava tudi oseba, s katero je v zelo dobrem odnosu in ju veže
ljubezen. To pa so navadno starši. Vse omenjeno se, kot že rečeno, odvija v otrokovih
najzgodnejših letih. Uvajanje pa se še dodatno poglobi, če kasneje, ko otrok začne
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obiskovati otroško in mladinsko katehezo, starši sodelujejo z župnijo in kateheti ter veri
tudi doma namenjajo pozornost. Družinsko življenje je življenje v skupnosti. V njej se
otrok uči živeti z drugimi, jih imeti rad, jim odpuščati, jih sprejemati. Starši, ki so pri
vzgoji otroka pozorni na vse opisano, ga hkrati učijo tudi, da bo znal vse doživeto
posredovati naprej, ko bo odrasel. Da bo kot kristjan prispeval svoj delež v družbi.
Starši torej s pravilnim pristopom zmorejo opravljati vse naloge kateheze. S tem pa
naredijo družino za resničen kraj kateheze. Takšna družinska kateheza prehiteva,
spremlja in bogati vsako drugo obliko kateheze. To sicer ne pomeni, da bo otrok
brezpogojno sprejel krščansko usmeritev življenja, je pa zagotovo za to več možnosti,
kot če družina ne bi živela v krščanskem duhu (SPK 85–86, 226, 255; Korherr 2003,
150–164, 191, 212). Kot pravi Škrabl, je "življenjska kakovost družine in njena kultura
temelj tega, kar daje mlademu rodu kot življenjsko in versko pomoč." (2001, 228)

4.2

Stanje družinske kateheze v Sloveniji

Družinska kateheza v širšem pomenu, torej kot župnijski program, obstaja tudi v
Sloveniji. Razširjena je v štirih župnijah, in sicer: Domžale, Škofja Loka, Preska,
Logatec. Kot program se sicer nekoliko razlikuje od zgoraj opisanega, saj v omenjenih
župnijah poteka kot kateheza celotne družine (kot alternativa klasičnemu verouku).
Obiskujejo jo torej vsi člani družine. Srečanja potekajo celotno šolsko leto, enkrat
tedensko ter trajajo 60 minut. Prvih 15 minut imajo družine skupni nagovor, nato se
razdelijo v štiri skupine: predšolski otroci, prva triada, druga triada in starši (otroci od 7.
razreda lahko sodelujejo kot animatorji). Enkrat mesečno pa so organizirana tudi
posebna srečanja, ko so zbrane vse družine skupaj. Takrat so na vrsti kvizi ali igre
(Maučec Suša 2015, 76). Kljub nekaterim razlikam pa cilji družinske kateheze ostajajo
enaki (Podjavoršek 2014):


Spoznati vsebino evangelija in spodbuditi k pozornemu poslušanju Božje
besede, da jo lahko uresničujemo v svojih življenjih.



Spoznati pomen praznikov v cerkvenem letu in skupna priprava na praznovanje
božiča in velike noči.



Biti aktiven del domače župnije.
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Spoznati naše godovne zavetnike in se zavedati dejstva, da se s smrtjo naše
življenje ne konča

Odzivi na tovrstno katehezo, so pri družinah, ki so vanjo vključene, pozitivni. Srečanja
radi obiskujejo, poleg tega pa so tudi nedeljske maše postale priložnost za pogovor,
druženje. Kot skupina na različne načine delujejo v župniji: sodelovanje pri maši,
priprava križevega pota za družine, igranje pasijona in muzikala ipd. Starši pa opažajo
sadove tudi v domačem okolju. Bolj so povezani s svojimi otroki in bolj pogosto
prebirajo Sveto pismo (Maučec Suša 2015, 77).
Program družinske kateheze je v Sloveniji sicer še v povojih. Si pa nosilci družinske
kateheze zaradi dobrih izkušenj želijo, da bi v prihodnosti priložnost za obiskovanje
kateheze imele tudi družine v drugih župnijah. Predvsem je treba z družinsko katehezo
seznaniti duhovnike, katehete in družine. Prav tako, bi bilo potrebno izobraziti bodoče
voditelje kateheze ter pripraviti gradivo, ki jim bo pri vodenju v pomoč (77).
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5.

VPRAŠALNIK O DRUŽINSKI KATEHEZI

5.1

Namen

Namen diplomske naloge je ugotoviti, kakšno je trenutno stanje družinske kateheze v
Sloveniji. Zanima nas, ali je tovrstna oblika kateheze med starši poznana, kakšen je
interes oz. potreba po njej in kaj starši od takšnega programa pričakujejo. Zanima nas
tudi, kako družine že živijo vero v domačem okolju in kaj pri pastorali družine
pogrešajo. Naš namen je bil tudi ugotoviti, ali obstajajo kakšne razlike pri poznavanju
družinske kateheze, potrebi po njej in pri domačem verskem življenju med starši, ki
obiskujejo zakonsko zvezo, ter starši, ki zakonske skupine ne obiskujejo.

5.2

Razčlenitev, opredelitev
5.2.1

Raziskovalna vprašanja

Anketa je sestavljena iz devetih vprašanj in treh podvprašanj. Od tega je sedem vprašanj
zaprtega tipa in dve vprašanji pol odprtega tipa. Podvprašanja so eno odprtega tipa, eno
zaprtega tipa in eno pol odprtega tipa.
V anketi so naslednja vprašanja:
1. Ali v vaši (oz. katerikoli drugi) župniji obiskujete zakonsko skupino?
2. Ali poznate termin družinska kateheza?
3. Kaj po vašem mnenju s tem izrazom opisujemo?
4. Družinska kateheza je program, ki je namenjen bodisi družinam, ki želijo
skupaj rasti v veri, bodisi staršem, ki želijo poglobiti svojo vero, se pogovoriti
o dilemah ter težavah, s katerimi se srečujejo pri verski vzgoji, in ki želijo vero
živeti skupaj s svojo družino. Bi bili pripravljeni enkrat do dvakrat mesečno
obiskovati tak program?
4a. Če ste odgovorili z da, katerega od naštetih dveh bi raje obiskovali?
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4b. Če ste odgovorili z ne, zakaj?
5. Kaj menite, da bi se na teh srečanjih dogajalo?
6. Kdo se vam zdi, da je ključni nosilec oziroma odgovoren za versko vzgojo?
7. Ali mislite, da je vaše znanje o veri, Svetem pismu, Jezusu, pomembno za
versko vzgojo? Ali je pomembnejši zgled?
8. Kako v vaši družini živite vero? (možnih več odgovorov)
9. Se vam zdi, da Cerkev, predvsem domača župnija, naredi dovolj na področju
družine? Pomaga staršem s predavanji, nasveti, poglabljanjem vere?
9a. Če ste odgovorili z ne, kaj pri pastorali družine pogrešate, da bi lahko
bolj živeli iz vere in jo posredovali otrokom?

5.2.2

Hipoteze

H1: Predpostavljamo, da večina staršev ne pozna termina družinska kateheza ter da
termin povezujejo z veroukom, ki bi ga morali izvajati sami.
H2: Predpostavljamo, da bi bili starši, če jim na kratko predstavimo program družinske
kateheze, tega pripravljeni obiskovati. Predpostavljamo tudi, da bi se za to odločilo več
staršev, ki ne obiskuje zakonske skupine.
H3: Predpostavljamo, da se starši zavedajo, da so oni sami ključni nosilci verske vzgoje
ter da je pri slednji bolj pomemben zgled.
H4: Predpostavljamo da bo staršem, ki obiskujejo zakonsko skupino, družinska
kateheza bolj blizu, da se bodo ti raje odločali za obiskovanje takšnega programa. Prav
tako menimo, da jim izkušnja obiskovanja zakonske skupine že sedaj pomaga pri
verskem življenju v družini in da so zaradi nje tudi bolj zadovoljni s pastoralo družine.
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5.3

Metodološka opredelitev
5.3.1

Raziskovalna metoda in vzorec

Za raziskovanje smo uporabili metodo anketiranja. Anketo smo poslali staršem, ki so
katoliške vere in imajo mladoletne otroke. Izpolnjenih je bilo 68 anket, od tega 6 delno,
zato slednjih v analizi nismo uporabili.

5.3.2

Postopek zbiranja podatkov

Anketo smo oblikovali na spletni strani. Preko domačega župnika in kaplana je bila
poslana staršem veroučnih otrok ter staršem, ki v župniji obiskujejo zakonsko skupino.
Anketo smo poslali tudi znancem, da so jo ti posredovali naprej tistim staršem, ki so
ustrezali kriteriju za anketiranje. Anketa je bila prostovoljna in anonimna.

5.3.3

Postopek obdelave podatkov

Dobljene vprašalnike smo pregledali ter izločili nepopolno izpolnjene. Nato smo jih
obdelali po frekvenčni distribuciji. Rezultate smo izrazili s številkami in odstotki, jih
grafično prikazali ter podali opisno interpretacijo. Rezultate vseh vprašanj, z izjemo
prvega vprašanja ter tretjega podvprašanja, smo v tabeli prikazali v dveh sklopih, in
sicer glede na to, ali starši obiskujejo zakonsko skupino ali ne.
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5.4

Rezultati in interpretacija

Vprašanje št. 1: Ali v vaši (oz. katerikoli drugi) župniji obiskujete zakonsko
skupino?
Tabela 1: Obiskovanje zakonske skupine

Ali v vaši (oz. katerikoli drugi) župniji obiskujete zakonsko
skupino?

F

f%

Da

46

74,19

Ne

16

25,80

SKUPAJ

62

100

Graf 1: Obiskovanje zakonske skupine
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Ali obiskujete zakonsko skupino?

Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da 46 (74,19 %) anketiranih obiskuje zakonsko skupino, 16
(25,80 %) anketiranih pa zakonske skupine ne obiskuje.
Vprašanje št. 2: Ali poznate termin družinska kateheza?
H1: Predpostavljamo, da večina staršev, ne pozna termina družinska kateheza ter da
termin povezujejo z veroukom, ki bi ga morali izvajati sami.
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Tabela 2: Poznavanje termina družinska kateheza

Ali poznate termin družinska kateheza?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Da

35

76,08

Ne

11

23,91

SKUPAJ

46

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Da

11

68,75

Ne

5

31,25

SKUPAJ

16

100

Graf 2: Poznavanje termina družinska kateheza
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da 34 (76 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, ter 11
(68,75 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, pozna termin družinska kateheza. 11 (24 %)
anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 5 (31,25 %) anketiranih, ki je ne
obiskujejo, pa termina družinska kateheza ne pozna.
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Vprašanje št. 3: Kaj po vašem mnenju s tem izrazom opisujemo?
Tabela 3: Kaj izraz družinska kateheza opisuje?

Kaj po vašem mnenju s tem izrazom opisujemo?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Versko življenje v družini

9

19,56

Kateheza za odrasle

1

2,17

Tečaj oz. šolo za starše

0

0

Katehezo, ki je namenjena staršem, po njih pa celotni družini

35

76,08

Verouk, ki ga vodijo starši

1

2,17

SKUPAJ

46

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Versko življenje v družini

7

43,75

Kateheza za odrasle

0

0

Tečaj oz. šolo za starše

0

0

Katehezo, ki je namenjena staršem, po njih pa celotni družini

8

50

Verouk, ki ga vodijo starši

1

6,25

SKUPAJ

16

100

Graf 3: Kaj izraz družinska kateheza opisuje
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Katehezo, ki je namenjena
staršem, po njih pa celotni
družini
Verouk, ki ga vodijo starši

Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da je 35 (76,08 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino,
ter 8 (50 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, mnenja, da z izrazom družinska kateheza
opisujemo katehezo, ki je namenjena staršem, po njih pa celotni družini. 9 (19,56 %)
anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, ter 7 (43,75 %) anketiranih, ki je ne
obiskujejo, meni, da izraz družinska kateheza opisuje versko življenje v družini. 1 (2,17
%) anketirani, ki obiskuje zakonsko skupino ter prav tako 1 (6,25 %) anketirani, ki je ne
obiskuje, sta mnenja, da izraz družinska kateheza opisuje verouk, ki ga vodijo starši. 1
(2,17 %) anketirani, ki obiskuje zakonsko skupino pa meni, da z izrazom družinska
kateheza opisujemo katehezo za odrasle.
Vprašanje št. 4: Družinska kateheza je program, ki je namenjen bodisi družinam, ki
želijo rasti skupaj v veri, bodisi staršem, ki želijo poglobiti svojo vero, se pogovoriti
o dilemah ter težavah, s katerimi se srečujejo pri verski vzgoji, in ki želijo vero
živeti skupaj s svojo družino. Bi bili pripravljeni enkrat do dvakrat mesečno
obiskovati tak program?
H2: Predpostavljamo, da bi bili starši, če jim na kratko predstavimo program družinske
kateheze, tega pripravljeni obiskovati. Predpostavljamo tudi, da bi se za to odločilo več
staršev, ki ne obiskuje zakonske skupine.
Tabela 4: Pripravljenost obiskovati družinsko katehezo

Bi bili pripravljeni enkrat do dvakrat mesečno obiskovati program družinske
kateheze?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Da

37

82

Ne

8

18

SKUPAJ

45

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Da

16

100

Ne

0

0

SKUPAJ

16

100
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Graf 4: Pripravljenost obiskovati družinsko katehezo
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da bi bilo 36 (82 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino,
in 16 (100 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, pripravljenih enkrat do dvakrat mesečno
obiskovati program družinske kateheze. 8 (18 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko
skupino, pa programa družinske kateheze ne bi obiskovalo. 1 anketirani, ki obiskuje
zakonsko skupino na to vprašanje ni odgovoril.
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Podvprašanje 4a: Če ste odgovorili z da, katerega od naštetih dveh bi raje
obiskovali?
Tabela 5: Kateri program družinske kateheze bi obiskovali?

Če ste odgovorili z da, katerega od naštetih dveh bi raje obiskovali?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Program za starše

9

24,32

Program za družine

28

75,67

SKUPAJ

37

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Program za starše

4

25

Program za družine

12

75

SKUPAJ

16

100

Graf 5: Kateri program bi obiskovali?
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da bi se od 53 anketiranih, ki so pri vprašanju št. 3 odgovorili z
da, 9 (24,32 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 4 (25 %) anketirani, ki
je ne obiskujejo, raje udeležilo programa za starše. 28 (75,67 %) anketiranih, ki
obiskujejo zakonsko skupino, in 12 (75 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, pa bi se raje
udeležilo programa za družine.
Podvprašanje 4b: Če ste odgovorili z ne, zakaj?
Tabela 6: Zakaj ne bi obiskovali družinske kateheze?

Če ste odgovorili z ne, zakaj?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Menim, da je dovolj, če samo otrok obiskuje verouk

0

0

Nimamo dovolj časa

5

62,5

Zdi se mi, da takšnega programa ne potrebujem

1

12,5

Menim, da mi tak program ne more pomagati pri verskem
življenju in vzgoji otrok.

0

0

Drugo

2

25

SKUPAJ

8

100
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Graf 6: Zakaj ne bi obiskovali družinske kateheze?
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da od anketiranih, ki zakonske skupine ne obiskujejo, pri
vprašanju št. 3 nihče ni odgovoril z ne. Kar pomeni, da vseh 8 anketiranih, ki so pri
vprašanju št. 3 odgovorili z ne, obiskuje zakonsko skupino. Programa družinske
kateheze se 5 (62,5 %) anketiranih ne bi udeležilo, ker nimajo dovolj časa, 1 (12,5 %)
anketirani pa meni, da takšnega programa ne potrebuje. 2 (25 %) anketirana sta na
podvprašanje odgovorila opisno. Od slednjih 1 anketirani meni, da je za njegovo
družino dovolj, da otroci obiskujejo verouk, starša pa enkrat mesečno zakonsko
skupino, 1 anketirani pa preko različnih skupin in udejstvovanja v župniji z družino že
polno živi, kar uči Sveto pismo.
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Vprašanje št. 5: Kaj menite, da bi se na teh srečanjih dogajalo?
Tabela 7: Vsebina dogajanja na družinski katehezi

Kaj menite, da bi se na teh srečanjih dogajalo?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Branje Svetega pisma in pogovor o prebranem

6

13,04

11

23,91

17

36,95

7

15,21

Drugo

5

10,86

SKUPAJ

46

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Branje Svetega pisma in pogovor o prebranem

2

12,5

6

37,5

6

37,5

0

0

Drugo

2

12,5

SKUPAJ

16

100

Pogovor o določenih temah, povezanih z vzgojo in
starševstvom
Pogovor ob vprašanjih, ki odpirajo določeno temo ter naloga
praktične izvedbe doma
Predavanja o različnih temah, povezanih z vzgojo in
starševstvom

Pogovor o določenih temah, povezanih z vzgojo in
starševstvom
Pogovor ob vprašanjih, ki odpirajo določeno temo ter naloga
praktične izvedbe doma
Predavanja o različnih temah, povezanih z vzgojo in
starševstvom
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Graf 7: Vsebina dogajanja na družinski katehezi
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da 6 (13,04 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 2
(21,5 %) anketirana, ki je ne obiskujeta, meni, da bi pri programu družinske kateheze
šlo predvsem za branje Svetega pisma in pogovor o prebranem. 11 (23,91 %)
anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, ter 6 (37,5 %) anketiranih, ki je ne
obiskujejo, je mnenja, da bi se na družinski katehezi pogovarjali o temah, povezanih z
vzgojo in starševstvom. 17 (36,95 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko in 6 (37,5 %)
anketiranih, ki je ne obiskujejo, je mnenja, da bi se na družinski katehezi pogovarjali ob
vprašanjih, ki odpirajo določeno temo ter imeli nato nalogo praktične izvedbe doma. 7
(15,21 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, pravi, da bi se program
družinske kateheze odvijal kot predavanja na določeno temo, povezano z vzgojo in
starševstvom. 5 (10,86 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 2 (12,5 %)
anketirana, ki je ne obiskujeta, pa so na 4. vprašanje odgovorili opisno. Od slednjih so 3
anketirani mnenja, da bi program družinske kateheze vseboval vse v odgovorih naštete
oblike. 2 anketirana menita, da bi pri družinski katehezi šlo za branje Svetega pisma in
njegovo uporabo v konkretnem življenju, predvsem pri vzgoji. 2 anketirana pa menita,
da je družinska kateheza predvsem pogovor o veri v luči vzgoje in njene uporabe v
družini.
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Vprašanje št. 6: Kdo se vam zdi ključni nosilec oziroma odgovoren za versko
vzgojo?
H3: Predpostavljamo, da se starši zavedajo, da so oni sami ključni nosilci verske vzgoje
ter da je pri slednji bolj pomemben zgled.
Tabela 8: Nosilci verske vzgoje

Kdo se vam zdi ključni nosilec oziroma odgovoren za versko vzgojo?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Duhovniki

2

4,34

Kateheti

2

4,34

Starši

41

89,13

Botri

0

0

Cerkveno občestvo / župnija

1

2,17

SKUPAJ

46

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Duhovniki

2

12,5

Kateheti

0

0

Starši

12

75

Botri

0

0

Cerkveno občestvo / župnija

2

12,5

SKUPAJ

16

100
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Graf 8: Nosilci verske vzgoje
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da 2 (4,34 %) anketirana, ki obiskujeta zakonsko skupino in 2
(12,5 %) anketirana, ki je ne obiskujeta, menita, da so ključni nosilci oz. odgovorni za
versko vzgojo duhovniki. 2 (4,34 %) anketirana, ki obiskujeta zakonsko skupino,
menita, da so kateheti ključni oz. odgovorni za versko vzgojo. 41 (89,13 %) anketiranih,
ki obiskujejo zakonsko skupino, in 12 (75 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, je
mnenja, da so starši ključni nosilci, odgovorni za versko vzgojo. 1 (2,17 %) anketirani,
ki obiskuje zakonsko skupino in 2 (12,5 %) anketirana, ki je ne obiskujeta, pa so
mnenja, da je ključno za versko vzgojo cerkveno občestvo oz. župnija.
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Vprašanje št. 7: Ali mislite, da je vaše znanje o veri, Svetem pismu, Jezusu
pomembno za versko vzgojo? Ali je pomembnejši zgled?
Tabela 9: Ali je pri verski vzgoji pomembno znanje ali zgled?

Ali mislite, da je vaše znanje o veri, Svetem pismu, Jezusu pomembno za versko
vzgojo? Ali je pomembnejši zgled?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Oboje je pomembno

33

73,33

Pomemben je naš zgled

11

24,44

Bolj pomembno je, da o veri veliko vemo, da lahko otrokom
lažje o njej razlagamo

1

2,22

Se ne morem odločiti

0

0

SKUPAJ

45

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Oboje je pomembno

12

75

Pomemben je naš zgled

4

25

Bolj pomembno je, da o veri veliko vemo, da lahko otrokom
lažje o njej razlagamo

0

0

Se ne morem odločiti

0

0

SKUPAJ

16

100
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Graf 9: Ali je pri verski vzgoji pomembno znanje ali zgled?
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da 33 (73,33 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in
12 (75 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, meni, da je za versko vzgojo pomemben tako
zgled kot znanje o veri, Svetem pismu, Jezusu. 11 (24,44 %) anketiranih, ki obiskujejo
zakonsko skupino, in 4 (25 %) anketirani, ki je ne obiskujejo, je mnenja, da je pri verski
vzgoji bolj pomemben zgled. 1 (2,22 %) anketirani, ki obiskuje zakonsko skupino pa
meni, da je pri verski vzgoji bolj pomembno znanje o veri, da otrokom lažje razlagamo
o njej. 1 anketirani, ki obiskuje zakonsko skupino na vprašanje ni odgovoril.
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Vprašanje št. 8: Kako v vaši družini živite vero? (možnih več odgovorov)
Tabela 10: Načini življenja po veri (starši člani zakonske skupine)

Kako v vaši družini živite vero? (možnih več odgovorov)
Obiskujem zakonsko skupino (n=46)

F

f%

Praznovanje krščanskih praznikov

42

91,30

Vsakodnevna molitev (pred in po jedi, jutranja, večerna)

39

84,78

Obiskovanje (nedeljske) svete maše

45

97,82

Branje Svetega pisma

16

34,78

Poglobljena družinska molitev v adventu in postu

19

41,30

Obiskovanje ljudskih pobožnosti (šmarnice, križev pot)

20

43,47

Romanja

15

32,60

Se mi zdi, da jo bolj malo živimo

0

0

Drugo

5

10,86

Tabela 11: Načini življenja po veri (starši, ki niso člani zakonske skupine)

Kako v vaši družini živite vero? (možnih več odgovorov)
Ne obiskujem zakonske skupine (n=16)

F

f%

Praznovanje krščanskih praznikov

16

100

Vsakodnevna molitev (pred in po jedi, jutranja, večerna)

12

75

Obiskovanje (nedeljske) svete maše

14

87,5

Branje Svetega pisma

4

25

Poglobljena družinska molitev v adventu in postu

7

43,75

Obiskovanje ljudskih pobožnosti (šmarnice, križev pot)

9

56,25

Romanja

7

43,75

Se mi zdi, da jo bolj malo živimo

2

12,5

Drugo

4

25
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Graf 10: Načini življenja po veri (starši člani zakonske skupine in starši, ki niso člani)
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da večina, in sicer 42 (91,30 %) anketiranih, ki obiskujejo
zakonsko skupino, in 16 (100 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, v svoji družini vero
živi tako, da praznuje krščanske praznike. Prav tako je za večino anketiranih pogost
način življenja po veri obiskovanje (nedeljske) svete maše. Tega se poslužuje 45 (97,82
%) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 14 (87,5 %) anketiranih, ki je ne
obiskujejo. 39 (84,78 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 12 (75 %)
anketiranih, ki je ne obiskujejo, svojo vero živi preko vsakodnevne molitve. 16 (34,78
%) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 4 (25 %) anketirani, ki je ne
obiskujejo, vero živi preko branja Svetega pisma. 19 (41,30 %) anketiranih, ki
obiskujejo zakonsko skupino, in 7 (43,75 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, vero živi
preko poglobljene družinske molitve v postu in adventu. Obisk ljudskih pobožnosti
(šmarnic, križevega pota) je način življenja po veri za 20 (43,47 %) anketiranih, ki
obiskujejo zakonsko skupino, in 9 (56,25 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo. Za 15
(32,60 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, ter 7 (43,75 %) anketiranih, ki
je ne obiskujejo, so način življenja po veri tudi romanja. 2 (12,5 %) anketiranima, ki ne
obiskujeta zakonske skupine, se zdi, da njuna družina vero bolj malo živi. 5 (10,86 %)
anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 4 (25 %) anketirani, ki je ne obiskujejo,
pa so na 8. vprašanje odgovorili opisno. Od teh sta 2 anketirana navedla, da vero živita z
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udeležbo na duhovnih vajah, 1 anketirani jo živi preko petja in poslušanja duhovnih
pesmi, 2 anketirana pa se s svojo družino pogovarjata o verskih temah (npr. o peklu,
nebesih). Življenje po veri je za 1 anketiranega tudi to, da otroke pred spanjem vedno
pokriža, za 1 anketiranega pa praznovanje godu in zgledovanje po zavetniku. 1
anketirani vero živi predvsem z zgledom, s poštenim življenjem do soljudi, z odnosi v
družbi ter vrednotami, ki jih goji v družini, 1 anketirani pa se udeležuje tudi
izobraževanj z versko tematiko ter se o tem pogovarja z drugimi.
Vprašanje št. 9: Se vam zdi, da Cerkev, predvsem domača župnija, naredi dovolj na
področju družine? Pomaga staršem s predavanji, nasveti in poglabljanjem vere?
Tabela 12: Zadovoljstvo z družinsko pastoralo

Se vam zdi, da Cerkev, predvsem domača župnija, naredi dovolj na področju
družine? Pomaga staršem s predavanji, nasveti, poglabljanjem vere?
Obiskujem zakonsko skupino

F

f%

Da

23

50

Ne

18

39,13

Ne vem

5

10,86

SKUPAJ

46

100

Ne obiskujem zakonske skupine

F

f%

Da

3

18,75

Ne

11

68,75

Ne vem

2

12,5

SKUPAJ

16

100
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Graf 11: Zadovoljstvo z družinsko pastoralo
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da je 23 (50 %) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 3
(18,75 %) anketirani, ki je ne obiskujejo, mnenja, da Cerkev naredi dovolj na področju
družine, pomaga s predavanji, nasveti in poglabljanjem vere. 18 (39,13 %) anketiranih,
ki obiskujejo zakonsko skupino, in 11 (68,75 %) anketiranih, ki je ne obiskujejo, meni,
da Cerkev staršem ne pomaga dovolj, da ne naredi dovolj na področju družine. 5 (10,86
%) anketiranih, ki obiskujejo zakonsko skupino, in 2 (12,5 %) anketirana, ki je ne
obiskujeta, pa ne vedo, ali Cerkev na področju družine naredi dovolj.
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Podvprašanje 9a: Če ste odgovorili z ne, kaj pri pastorali družine pogrešate, da bi
lahko bolj živeli iz vere in jo posredovali otrokom?
Tabela 13: Kaj pogrešate pri pastorali družine?

Če ste odgovorili z ne, kaj pri pastorali družine pogrešate,
da bi lahko bolj živeli iz vere in jo posredovali otrokom?

F

f%

Maše za otroke (otrokom prilagojene šmarnice, post, advent)

3

12

Programe za družine in otroke

3

12

Programe za predšolske otroke

3

12

Ustvarjanje skupnosti, povezovanje družin v župniji

4

16

Predavanja za starše, družinsko katehezo

4

16

Vključenost staršev v katehezo otrok

2

8

Misijone, maše v podružnicah

1

4

Dogajanje za družine v župniji

1

4

Verouk za odrasle

1

4

Prilagajanje programov sodobnemu načinu življenja družin

1

4

Verouk z manj poučevanja in več pričevanja, izkušnje vere

1

4

Zakonske skupine izven večjih mest

1

4

SKUPAJ

25

100
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Graf 12: Kaj pogrešate pri pastorali družine?
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Interpretacija:
Rezultati so pokazali, da 4 (16 %) anketirani pri pastorali družine pogrešajo predvsem
to, da bi se v župniji ustvarila skupnost, kjer bi se družine lahko povezovale med seboj.
4 (16 %) anketirani pogrešajo predavanja za starše oz. program družinske kateheze. 3
(12 %) anketirani pogrešajo maše za otroke ter otrokom prilagojene šmarnice, post,
advent. 3 (12 %) anketirani pogrešajo programe, ki bi bili namenjeni družinam,
otrokom. 3 (12 %) anketirani pa bi si želeli programe za predšolske otroke (npr.
svetopisemske urice, katehezo dobrega pastirja). 2 (8 %) anketirana si želita večje
vključenosti staršev pri katehezi otrok. Ostali anketirani, ki so odgovorili na to
podvprašanje, za vsak odgovor po 1 (4 %), pa pogrešajo misijone oz. maše v
podružnicah, dogajanje za družine v župniji, verouk oz. katehezo za odrasle,
prilagajanje župnijskih programov sodobnemu načinu življenja družin, spremembo
verouka iz poučevanja v pričevanje, izkušnjo vere ter zakonske skupine izven večjih
mest. 4 anketirani, ki so pri 9. vprašanju odgovorili z ne, na podvprašanje niso
odgovorili.
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5.5

Analiza rezultatov

Pri pregledu rezultatov smo prišli do naslednjih ugotovitev.
Rezultati ankete so pokazali, da se je naša predpostavka, da staršem družinska kateheza
ni poznana ter da jo povezujejo z veroukom, ki bi ga morali izvajati sami, izkazala za
napačno. Večina vprašanih izraz družinska kateheza pozna. Prav tako je večina pravilno
odgovorila, da je to kateheza, namenjena staršem ter po njih celotni družini oz.
verskemu življenju v družini. To pa sta tudi širši in ožji pomen družinske kateheze. 1.
hipotezo lahko zavrnemo. Pri drugem in tretjem vprašanju tudi ni bilo večje razlike v
odgovorih tistih staršev, ki zakonsko skupino obiskujejo, in tistih, ki je ne obiskujejo.
Predpostavka, da bi bili starši, če jim na kratko predstavimo program družinske
kateheze, tega pripravljeni obiskovati, je bila pravilna. Rezultati četrtega vprašanja
kažejo na to, da je pri starših prisotna želja po duhovni rasti s pomočjo kateheze, večina
vprašanih je namreč po kratkem opisu programa družinske kateheze odgovorila, da bi
slednjo obiskovala. S pomočjo prvega podvprašanja smo nato želeli ugotoviti, kateri
program bi starše bolj pritegnil. Večina je odgovorila, da bi jo bolj zanimal program
namenjen družinam. Drugo podvprašanje pa se je nanašalo na tiste, ki programa ne bi
obiskovali. Zanimalo nas je, zakaj se za to ne bi odločili. Vzrok je bil pomanjkanje časa
oz. mnenje, da takšnega programa ne potrebujejo. Pri 4. vprašanju smo predpostavljali
tudi, da bi se za obiskovanje družinske kateheze bolj pogosto odločali starši, ki ne
obiskujejo zakonske skupine. Tudi ta predpostavka je bila pravilna, saj so vsi anketirani
starši, ki ne obiskujejo zakonske skupine, na 4. vprašanje odgovorili pritrdilno, medtem
ko je 18 % staršev, ki obiskujejo zakonsko skupino odgovorilo, da se za družinsko
katehezo ne bi odločili. 2. hipotezo lahko v celoti potrdimo.
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S 5. vprašanjem smo želeli preveriti, kakšni so pogledi in kakšna pričakovanja na to, kaj
se oz. bi se na družinski katehezi dogajalo. Večina vprašanih je mnenja, da bi šlo za
pogovor ob vprašanjih, ki bi odprla določeno temo ter nato naloga praktične izvedbe
doma. Tako naj bi družinska kateheza tudi potekala. Vseeno pa je bil odstotek
vprašanih, ki so tako odgovorili, pri starših iz zakonskih skupin kot tudi pri starših, ki
zakonske skupine ne obiskujejo, dokaj nizek, in sicer 37 %. Drug odgovor, ki je
prevladoval, pa je bil pogovor o temah, povezanih z vzgojo in starševstvom. Sledijo še
ostali odgovori, vsi s približno enakim rezultatom, to je 11 % vprašanih. Rezultati 5.
vprašanja kažejo na to, da si starši kljub temu, da družinsko katehezo poznajo, ne
predstavljajo povsem, kako naj bi ta potekala. Podobno omenja tudi Saris (1991, 77), ko
opisuje srečanja s starši. Pravi, da slednji pogosto poznajo le prvi del družinske
kateheze, torej pogovor o neki temi, pozablja pa se na drugi, mnogo bolj bistven del, to
je praktična izvedba doma. Rezultati nam torej lahko pomagajo pri oblikovanju smernic
za nadaljnje delo. V prejšnjih poglavjih smo namreč prikazali, da je pri verski vzgoji
najbolj pomemben zgled, torej kako vero živimo v vsakdanjem življenju. Pri nadaljnjem
pastoralnem delu je zato pomembno, da pri starših spodbujamo zavest, da največ šteje
njihov zgled. Da pa bi starši sploh lahko bili zgled svojim otrokom, jim je potrebno
preko primerov iz vsakdanjega življenja pomagati, da se naučijo razmišljati, kako v
določeni situaciji ravnati kot kristjan.
Predpostavka, da se starši zavedajo, da so oni sami ključni nosilci verske vzgoje, je bila
pravilna. Velika večina staršev, tako tistih, ki so člani zakonskih skupin, kot tistih, ki
zakonske skupine ne obiskujejo, je namreč na 6. vprašanje odgovorila, da so starši
ključni nosilci, odgovorni za versko vzgojo. Drugi del predpostavke, to je, da starši
menijo, da je pri verski vzgoji bolj pomemben zgled, pa se je izkazal za nepravilnega.
Večina je namreč mnenja, da je pomemben tako zgled, kot znanje o veri, Svetem pismu
in Jezusu. Tudi pri 7. vprašanju ni bilo bistvenih razlik med starši, člani zakonskih
skupin, in starši, ki ne obiskujejo zakonske skupine. 3. hipoteza je torej le delno
pravilna. Rezultati so spet pokazali podobno kot prej, da se starši ne zavedajo moči
svojega zgleda. Poudarjanje pomembnosti slednjega mora biti torej ena prednostnih
nalog pastorale družin.
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Z 8. in 9. vprašanjem ter podvprašanjem smo želeli preveriti, kako starši ter njihove
družine danes živijo vero, če so s pastoralo družine zadovoljni (oz. če pogrešajo kaj, kar
bi jim pomagalo pri življenju iz vere in verski vzgoji). Rezultati so pokazali, da sta
najbolj pogosta načina praznovanje krščanskih praznikov ter obiskovanje (nedeljskih)
svetih maš. Sledijo vsakodnevna družinska molitev, obiskovanje ljudskih pobožnosti,
poglobljena družinska molitev v postu in adventu ter romanja. Branje Svetega pisma
med družinami ni tako pogosto. Rezultati, dobljeni s primerjavo odgovorov staršev, ki
obiskujejo zakonsko skupino, in staršev, ki je ne obiskujejo, pa so pokazali, da se starši,
ki ne obiskujejo zakonske skupine, za malenkost bolj pogosto udeležujejo ljudskih
pobožnosti in romanj. Manj pogosto, kot starši, člani zakonski skupine, pa se
poslužujejo vsakodnevne molitve. Pri analizi 9. vprašanja pa se je izkazalo, da so starši,
ki zakonske skupine ne obiskujejo, mnogo bolj nezadovoljni z družinsko pastoralo, kot
starši, člani zakonskih skupin. Od staršev, ki so s pastoralo nezadovoljni, smo preko
podvprašanja izvedeli tudi, kaj pri pastorali pogrešajo. Najbolj pogosti odgovori so bili
nezadovoljivo ustvarjanje skupnosti v župniji oz. premalo storjenega na področju
povezovanju družin, programa družinske kateheze, programov za družine in otroke oz.
programov za predšolske otroke ter pomanjkanje maš, ki bi bile prilagojene otrokom.
Staršem se torej zdi, da Cerkev še vedno premalo pozornosti posveča družini, predvsem
družinam z majhnimi otroki. Morda je v tem mogoče iskati vzrok večjega
nezadovoljstva nad pastoralo družine pri starših, ki zakonske skupine ne obiskujejo. Iz
odgovorov namreč lahko razberemo, da mnogi programi družinske pastorale, med njimi
tudi zakonske skupine, v določenih župnijah sploh niso na izbiro. Ti rezultati so zato
dodatna spodbuda Cerkvi in duhovnikom, da oblikujejo in spodbujajo delo z družinami.
Skozi celoten vprašalnik smo primerjali odgovore staršev, ki so člani zakonskih skupin
in staršev, ki niso člani. Predpostavljali smo namreč, da bo staršem, ki obiskujejo
zakonsko skupino, družinska kateheza bolj blizu, da se bodo raje odločali za
obiskovanje takšnega programa. Menili smo tudi, da jim izkušnja obiskovanja zakonske
skupine že sedaj pomaga pri verskem življenju v družini ter da so zaradi povezovanja v
zakonskih skupinah bolj zadovoljni s pastoralo Cerkve. Predpostavka je bila delno
pravilna. Pri večini vprašanj, so si odgovori staršev, ki so člani zakonske skupine in
staršev, ki niso člani zakonske skupine, zelo podobni. Zaradi članstva v zakonski
skupini se starši, pri dojemanju družinske kateheze ter pri verskem življenju doma, po
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odgovorih ne razlikujejo od staršev, ki niso člani zakonske skupine. Razlika je bolj
opazna pri 4. vprašanju, kjer nas je zanimalo ali bi starši obiskovali program družinske
kateheze ter pri 9. vprašanju, kjer smo starše spraševali, ali so s pastoralo družine
zadovoljni. Pri teh dveh vprašanjih so malo bolj izstopali starši, ki niso člani zakonske
skupine. Kot smo omenili že prej, so slednji bolj nezadovoljni s pastoralo družine, saj se
jim zdi, da Cerkev ne nudi dovolj programov za družine. Vzrok za večje nezadovoljstvo
je morda ravno v tem, da jim manjka izkušnja povezovanja v župniji, katero starši, ki so
člani zakonskih skupin, že imajo. Verjetno bi se tudi zato, starši, ki ne obiskujejo
zakonske skupine, toliko raje odločali za obiskovanje programa družinske kateheze. 4.
hipoteza je torej le delno pravilna.

72

ZAKLJUČEK

V teoretičnem delu smo prikazali otrokov razvoj, saj smo predpostavljali, da poznavanje
le tega lahko staršem pomaga pri dojemanju njihovega otroka. Poleg tega smo
predstavili tudi pomen družine ter predvsem vlogo, ki jo igrajo starši v družini in
otrokovem življenju. Starši morajo namreč za to, da bi dobro opravljali svoje
poslanstvo, poznati ne samo zmožnosti, ki jih je otrok v določenem obdobju razvije,
temveč se zavedati tudi svojih nalog in dolžnosti. Ugotovili smo, da je temeljna
odgovornost staršev, da so v življenju svojih otrok prisotni, da zanje skrbijo in jih
vzgajajo. Ker se zavedamo, da je vzgoja težka in kompleksna naloga, smo pri njej želeli
prikazati in poudariti, kar je najbolj pomembno, torej to, kar pozitivno vpliva na otroka
in njegov razvoj. Ugotovili smo, da so to v prvi vrsti odnosi, ki vladajo med staršema in
v družini ter sposobnost staršev, da otroka s svojo avtoriteto in postavljanjem meja
znajo usmerjati. Poleg splošne vzgoje pa smo predstavili tudi nalogo, ki jo imajo
krščanski starši. To je vzgoja v veri. Tudi pri slednji smo prišli do zaključkov, da so
najbolj pomembni odnosi vsakodnevno življenje po veri. Starši so namreč podlaga, na
kateri otrok gradi svojo podobo Boga, prav tako pa preko zgleda močno vplivajo na
otrokove navade, vrednote ter razmišljanje. Kot pomoč staršem pri verski vzgoji smo
nato predstavili tudi dejavnost Cerkve, to je katehezo. Posebno pozornost smo namenili
družinski katehezi. Slednja je namreč namenjena staršem ter družinam. Starši preko nje
obnovijo versko razsežnost v svojem življenju in vero tako lažje živijo v vsakdanjih
situacijah. S tem pa jo mnogo lažje posredujejo svojim otrokom. Prikazali smo tudi, kaj
se na področju družinske kateheze v Sloveniji že dogaja. S pomočjo ankete pa smo
mnenja in pričakovanja o njej preverjali tudi pri starših. Na anketo so odgovarjali starši,
ki so Cerkvi že blizu, ki torej tako ali drugače že sodelujejo v župnijskem življenju
(bodisi kot člani zakonskih skupin, pevskega zbora oz. kot starši veroučencev).
Preko ankete smo ugotovili, da sta družinska kateheza in njen pomen med starši kar
dobro poznana. Starši bi se večinoma, če bi jim družinsko katehezo dobro predstavili ter
če bi v svoji župniji imeli priložnost obiskovanja take kateheze, z veseljem udeleževali
srečanj. Kot so odgovarjali, jim manjka programov za družine in programov za otroke.
To je verjetno tudi razlog, da bi se večinoma odločili za program družinske kateheze, ki
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bi bil namenjen celotni družini. Za takega, kot v nekaterih slovenskih župnijah že
obstaja. Starši, predvsem tisti, ki ne obiskujejo zakonske skupine, potrebujejo
spremljanje v duhovni rasti. S tem bodo najprej okrepili svojo vero, ki jo bodo nato
mnogo lažje posredovali otrokom. Odgovornim za družinsko pastoralo bi zato
predlagali naslednje smernice za nadaljnje delo:


Več pozornosti nameniti družinski katehezi oz. podobnim programov. S temi
programi je potrebno ljudi tudi seznanjati.



Izobraževati nove sodelavce in katehete, ki bi prevzeli vodenje družinskih
programov in s tem razbremenili duhovnike (predvsem v župnijah, kjer se čuti
pomanjkanje kadra).



Pripraviti ustrezno gradivo. Pri slednjem naj se upošteva, da starši potrebujejo
spodbude ne samo na področju verske, temveč tudi vsakdanje vzgoje. Gradivo
mora torej poleg verske tematike vsebovati tudi teme, povezane s starševstvom
in vzgojo. Predvsem pa je pomembno, da sta obe glavni tematiki, torej tako vera,
kot vsakdanje življenje, predstavljeni kot celota. S tem bomo starše spodbujali,
da vere ne živijo zasebno, ampak preko vsakdanjega življenja. Preko zgleda.



Okrepiti je potrebno dogajanje za družine tudi v župnijah, ki so izven večjih
mest. Če že ne v smislu duhovnega spremljanja pa vsaj organizirati srečanja in
izlete, kjer se družine lahko povežejo in že v tem smislu druga drugo bogatijo.
Družinam je potrebno pokazati, da so sprejete, dobrodošle, da so tudi one del
občestva (npr. z mašami za otroke).



Več pozornosti nameniti mladim družinam z majhnimi otroci. Kot smo omenili
že v prejšnjih poglavjih, so otroška leta odločilna za versko prebujenje. Starše
moramo torej nagovarjati že od rojstva njihovih otrok naprej in ne šele, ko se
otroci pripravljajo na prvo obhajilo.

To je nekaj poudarkov, ki se nam zdijo nujni. Kot pravi Škrabl: "Sistematično
katehetsko delovanje s starši bo prineslo nov zagon v naše župnije in spodbudilo
uspešnejšo katehezo z otroki in mladostniki." (2001, 230) Staršem bomo tako pomagali
poglobiti njihovo vero ter jih s tem spodbudili, da je ne bi živeli le zasebno. Kakšna
družina več bo tako tudi za domačimi vrati pričela s krščanskim življenjem.

74

POVZETEK

Družina se v sodobni družbi srečuje z veliko ovirami. Miselnost, da starši nimajo tako
velikega vpliva ter da vzgoja ne zahteva posebnih naporov, je v družbi pogosta. Poleg
tega starši za to, da družina preživi, veliko časa namenjajo karieri, manj časa pa
družinskim članom in vzgoji otrok. Z diplomskim delom smo staršem predstavili, kako
pomembna je njihova vloga v otrokovem življenju, ter jih pri njihovem poslanstvu
spodbuditi. Pri vzgoji so najbolj pomembni odnosi, ki vladajo v družini. Starši veliko
pozitivnega storijo že s tem, da v družini gojijo prijetno in ljubezni polno ozračje. To pa
je še toliko bolj pomembno z vidika verske vzgoje. Podoba staršev je namreč tista,
preko katere si otrok izoblikuje podobo Boga. Starši so tudi prvi otrokovi kateheti. So
prvi, ki otroka uvedejo v vero, zato se Cerkev zaveda, da mora staršem preko različnih
programov pri tej nalogi pomagati. Eden takšnih je program družinske kateheze. V
slovenskih župnijah, kjer tak program že poteka, se pozitivni učinki takšne kateheze že
kažejo. Z vprašalnikom smo med starši, ki v župnijskem življenju tako ali drugače že
sodelujejo, preverjali, kakšno je njihovo videnje družinske kateheze. Ugotovili smo, da
starši v župnijah pogrešajo programe, ki bi bili namenjeni tako njim kot otrokom, ter da
bi se srečanj družinske kateheze z veseljem udeleževali. Ugotavljamo, da bi bila
družinska kateheza dobrodošla v slovenskih župnijah, saj bi obogatila tako župnijsko
življenje kot življenje družin, ki bi v njej sodelovale.
Ključne besede: družina, starši, verska vzgoja, družinska kateheza, odnosi, odraščanje
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ABSTRACT

Families face many obstacles in the contemporary society. The idea that parents do not
actually have a significant impact on their children's lives and that parenting does not
require much effort is quite deeply rooted. In order to provide for their families, parents
spend more time on establishing a career instead of focusing on their family and
parenting. In this thesis, we are trying to show parents how important their role in their
children's lives actually is, and give them certain guidelines and support. Establishing
healthy relationships within the family unit is essential for proper parenting. Keeping a
pleasant atmosphere filled with love is an important element, especially when it comes
to religious education. A child creates an image of God through their perception of the
image of parents, who are also their first catechists. They are the first to introduce faith
to children; the Church is well aware of the fact that it needs to provide support for the
parents in the form of different programs. One of these programs is Family catechesis.
Slovenian parishes that have already been implementing said program are noticing
considerably positive results.
We provided parents that are already active in the parish communities with a
questionnaire, which helped us understand their view on family catechesis. We found
that parents are noticing a lack of programs designed for both them and their children
and that they would be more than happy to attend such activities in the future. The
survey results show that the Family catechesis program would not only benefit the
parish communities, but also the families participating in the program.
Key words: family, parents, religious education, family catechesis, relations, growing
up
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PRILOGE
Anketni vprašalnik
1. Ali v vaši (oz. katerikoli drugi) župniji obiskujete zakonsko skupino?
a) Da
b) Ne
2. Ali poznate termin družinska kateheza?
a) Da
b) Ne
3. Kaj, po vašem mnenju, s tem izrazom opisujemo?
a) Versko življenje v družini
b) Katehezo za odrasle
c) Tečaj oz. šolo za starše
d) Katehezo, ki je namenjena staršem, po njih pa celotni družini
e) Verouk, ki ga vodijo starši
4. Družinska kateheza je program, ki je namenjen bodisi družinam, ki želijo rasti skupaj
v veri, bodisi staršem, ki želijo poglobiti svojo vero, se pogovoriti o dilemah ter
težavah, s katerimi se srečujejo pri verski vzgoji in ki želijo vero živeti skupaj s svojo
družino. Bi bili pripravljeni, enkrat do dvakrat mesečno, obiskovati tak program?
a) Da
b) Ne
4a. Če ste odgovorili z da, katerega od naštetih dveh programov bi raje obiskovali?
a) Program za starše
b) Program za družine

i

4b. Če ste odgovorili z ne, zakaj?
a) Menim, da je dovolj, če samo otrok obiskuje verouk
b) Nimam(o) dovolj časa
c) Zdi se mi, da takšnega programa ne potrebujem
d) Menim, da mi tak program ne more pomagati pri verskem življenju in vzgoji
otrok
e) Drugo: _______________
5. Kaj menite, da bi se na teh srečanjih dogajalo?
a) Branje Svetega pisma in pogovor o prebranem
b) Pogovor o določenih temah, povezanih z vzgojo in starševstvom
c) Pogovor ob vprašanjih, ki odpirajo določeno temo ter naloga praktične izvedbe
doma
d) Predavanja o različnih temah, povezanih z vzgojo in starševstvom
e) Drugo: _______________
6. Kdo se vam zdi, da je ključni nosilec oziroma odgovoren za versko vzgojo?
a) Duhovniki
b) Kateheti
c) Starši
d) Botri
e) Cerkveno občestvo / župnija
7. Ali mislite, da je vaše znanje o veri, Svetem pismu, Jezusu pomembno za versko
vzgojo? Ali je pomembnejši zgled?
a) Oboje je pomembno
b) Bolj je pomemben naš zgled
c) Bolj pomembno je, da o veri veliko vemo, da lahko otrokom lažje o njej
razlagamo
d) Se ne morem odločiti

ii

8. Kako v vaši družini živite vero? (možnih je več odgovorov)
a) Praznovanje krščanskih praznikov
b) Vsakodnevna družinska molitev (pred in po jedi, jutranja, večerna)
c) Obiskovanje (nedeljske) svete maše
d) Branje Svetega pisma
e) Poglobljena družinska molitev v adventu in postu
f) Obiskovanje ljudskih pobožnosti (šmarnice, križev pot)
g) Romanja
h) Se mi zdi, da jo bolj malo živimo
i) Drugo: _______________
9. Se vam zdi, da Cerkev, predvsem domača župnija, naredi dovolj na področju
družine? Pomaga staršem s predavanju, nasveti, poglabljanjem vere?
a) Da
b) Ne
c) Ne vem
10. Če ste odgovorili z ne, kaj pri pastorali družine pogrešate, da bi lahko bolj živeli iz
vere in jo posredovali otrokom?
_________________________________________________

iii

