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Družina kot obveza
Etični in pastoralni vidiki vzgoje za zakonsko
in družinsko življenje
Povzetek: Sposobnost sklepanja zakonske zveze je eden izmed ključnih dejavnikov
uspešnosti vsake družbe. V Republiki Sloveniji je stanje na tem področju edinstveno v
svetovnem merilu. Že od srede 80. let prejšnjega stoletja opažamo trend vedno manjšega števila sklenjenih zakonskih zvez ter porast novih oblik skupnega življenja, kot npr.
izvenzakonske zveze, enostarševske družine, družine ponovno poročenih itd. Temeljno
vprašanje je, ali lahko na osnovi empiričnih podatkov pozitivno ovrednotimo takšne
miselne in družbene spremembe. Kriteriji za takšno presojo so lahko trije: demografsko
stanje, vzgoja otrok ter posredovanje vere. Cerkev je v svoji pastoralni praksi povabljena, da v luči Kristusovega etosa vedno znova ovrednoti vzgojo za zakonsko življenje ter
spremljanje že poročenih. Od te pastoralne skrbi je odvisna ne samo višja rodnost, dobra
vzgoja otrok, temveč tudi posredovanje verskih vrednot s staršev na otroke.
Ključne besede: družina, zakonska zveza, razporočeni, ločitev, demografija, rodnost, vzgoja za zakon, pastorala, katoliška Cerkev, družina.
Abstract: Family as an Obligation. Ethical and Pastoral Aspects of Education for Marital and Family Life
The ability to marry is one of the key factors for a society to be successful. In this
respect the situation in Slovenia is unique on a world scale. Since 1980’s it has been
possible to see a trend of a continuously decreasing number of new marriages and an
increase of new forms of living together e.g. cohabitation, one-parent families, families of remarried spouses etc. The basic question is whether such changes in thinking
and social behaviour can, on the basis of empirical data, be evaluated in a positive
manner. There are three possible criteria for such evaluation: demographic situation,
education of children, and transmission of faith. The Church with its pastoral practice is invited to re-evaluate its education for marital life and the accompaniment of
married couples. This pastoral care is of decisive importance not only for an increase
in the birthrate and for a good education of children, but also for the transmision of
religious values from parents to their children.
Key words: family, marriage, divorcees, divorce, demography, birthrate, education
for marriage, pastoral, Catholic Church, family.

Zakonsko in družinsko življenje postaja v današnji evropski družbi
prostor različnih ideoloških razprav, pogledov in vizij. Koncept zakonske zveze, ki je vezan na skupno in pravno priznano zvezo moškega in ženske, se sooča z novimi oblikami (psevdo)zakonskega in družinskega življenja, ki jih v družbi poosebljajo ideje o izvenzakonskih,
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enostarševskih, ponovno poročenih in istospolnih družinah. V nekaterih akademskih krogih na Zahodu je mogoče zaslediti tudi prizadevanja za priznanje zvez med starši in otroki ter pripadniki človeške in
drugih vrst. Znotraj takšnega sveta postaja govor o zakonskem in družinskem življenje stvar občutljivega diskurza, ki zahteva trezen premislek, predvidevanje morebitnih pozitivnih in negativnih posledic,
kot tudi refleksije s stališča krščanske etike. Za tovrstni premislek so
zato ključnega pomena takšna vprašanja: Kakšen odnos imamo Slovenci do zakonske zveze, družine in otrok? Kakšen je krščanski koncept družine? Zakaj je družina ključni izziv tako za sodobno družbo
kot tudi za Cerkev? Končni rezultat tovrstnega premisleka pa bo odgovor na vprašanje, kaj lahko pastoralni delavci in družba naredijo za
bolj kvalitetne in stabilne zakonske ter družinske odnose.

1. Kakšen je odnos slovenske družbe do zakonske obveze?
Mnogi strokovnjaki in politiki so si enotni, da v ekonomskem, političnem in kulturnem smislu še nobena generacija prebivalcev Slovenije ni uživala tako visokega standarda. To se konkretno kaže v visokem
bruto družbenem proizvodu na prebivalca, ki je eden od temeljnih
kazalcev ekonomske uspešnosti in je leta 2007 znašal 16.616 evrov
(Hren 2008). Predsedovanje naše majhne države Svetu ministrov
Evropske unije odraža visoko stopnjo mednarodne politične uveljavljenosti, ki jo dvamilijonski narod lahko redkokdaj doseže. Iz vidika
zgodovine našega naroda v zadnjih tisoč letih pa je mogoče razbrati,
da tudi v kulturnem in jezikovnem smislu uživamo avtonomijo, razvoj
in svobodo.
Navkljub tem izrednim družbenim kazalcem in uspehom pa je
analiza slovenske družbe pod vidikom življenja in sposobnosti zakonske obveze zaskrbljujoča. Leta 1954 je bilo sklenjenih 14.126 zakonskih zvez; leta 1972 rekordno število 15.792 zakonskih zvez; leta 1988
se je število prvič znižalo pod številko deset tisoč in je znašalo 9.217
in leta 2005 doseglo najnižjo vrednost 5.769 sklenjenih zakonskih
zvez (SURS in MNZ – Centralni register prebivalstva 2008). Omenjene podatke je potrebno razumeti v kontekstu rasti prebivalstva na
področju RS kot tudi, da so v podatke vključene sklenjene zakonske
zveze ponovno poročenih. To pomeni, da se sposobnost sklepanja
pravno formalne zakonske zveze med prebivalci Slovenije drastično
manjša. V evropskem in svetovnem merilu to pomeni, da je v RS stopnja sklepanja zakonske zveze najnižja, oz. da je odnos do zakonske
zveze nadpovprečno odklonilen (Statistični urad Republike Slovenije 2008). Drugi kazalec sposobnosti zakonske obveze je število razvez.
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Leta 2005 se je tako razvezalo 2.647 zakonskih parov, kar predstavlja
skoraj 47% števila sklenjenih zakonskih zvez v istem letu. Odnos do
zakonske zveze in sposobnost zakonske in družinske obveze je res
ničnost, ki logično vključuje vprašanje, kateri dejavniki so vplivali in
vplivajo na takšno stanje, oziroma natančneje, zakaj se današnji človek v Sloveniji težje odloča za zakonsko in družinsko obvezo in zavezo.
Strokovnjaki naštevajo zelo različne razloge za redkejše sklepanje
zakonskih zvez. Omenjajo porast individualizma, emancipacije, potrošništva, negativnih medijskih in družbenih vplivov, tabuizacije
zakonskega in družinskega življenja v šolskih vsebinah itd. Eden najpomembnejših razlogov pa je po mnenju nekaterih vzpon t.i. »protidružinskih in protizakonskih« ideologij. Pokojni predsednik Papeškega sveta za družino, kardinal Alfonso Lopez Trujillo je zapisal, da
je družina po svoji naravi »generator« človeških in religioznih vred
not. To pa je pogosto ovira za uveljavitev različnih ideologij in totalitarnih družb (Lopez Trujillo 2006). Nacizem je tako omejeval poroke
med pripadniki različnih ras in vzgajal nove generacije arijskih otrok,
ki so odraščali v zato specializiranih ustanovah. Komunizem kot ideologija prav tako družine ni postavil v ospredje. Zanimiva je odločitev
voditeljev oktobrske revolucije, da v novo sovjetsko zakonodajo ne
vključijo zakonske zveze. Šele po nekaj letih in zaradi težkih socialnih
razmer, v katerih so se znašle ženske, so zakonsko zvezo skupaj z ločitvijo ponovno vključili v zakonodajo (Chernichkina 2001; The Columbia Encyclopedia 2007). Zanimivo je, da je v naši družbi s padcem
omenjenih ideologij in demokratizacijo Slovenije še naprej prisoten
izrazito zadržan odnos do zakonskega in družinskega življenja. To se
kaže v skoraj popolni odsotnosti ustreznih vzgojno-izobraževalnih
vsebin v naših osnovnih in srednjih šolah kot tudi na področju univerzitetnega študija. Vzgoje mladih za zakonsko in družinsko življenje
tu skoraj ni. Zato ni čudno, da se tudi v naši državi uveljavljajo različni koncepti družinskega in zakonskega življenja, npr. istospolni, enostarševski, izvenzakonski, ponovno poročeni itd.
Katoliška Cerkev je še vedno edina institucija v naši državi, ki se
sistematično ukvarja z družino in zakonom kot tudi s pripravo na zakon in skupinami za zakonce, razporočene in ločene. Ob tem se v
slovenski družbi pojavlja vprašanje, ali sploh še potrebujemo t.i. »klasično družino« moža, žene in otrok. Ali je prišel že čas, da spremenimo miselni koncept in podpremo »novodobne« oblike družin in zakonskih odnosov? Preden je mogoče odgovoriti na to vprašanje, je
potrebno na kratko predstaviti razumevanje »klasične družine«, oziroma natančneje, kaj to konkretno pomeni ter kako se institucija zakona in družine razume znotraj katoliške teologije.
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2. Katoliški pogled na zakonsko in družinsko življenje
V sodobni globalni realni in virtualni družbi je katoliško razumevanje zakonske zveze, ločitve in družine eno izmed možnih in legitimnih stališč. To pomeni, da se je nekdaj prevladujoče stališče do
omenjenih tem »zrelativiziralo« in postalo sogovornik različnim prepričanjem, ki klasično družino vidijo kot zgodovinsko pogojeno obliko prevlade moškega nad žensko, vir nasilja nad otroki in obliko klasične ideologije, ki jo mora človeška družba v imenu socialne evolucije preseči. Katoliški pogled v nasprotju s temi stališči poudarja, da
sta zakon in družina najstarejši in temeljni ustanovi, na katerih temeljijo človeška kultura, napredek in varnost (Haring 2001, 421). Zato
sta življenjski celici tako Cerkve kot tudi vsake človeške družbe. Država in družba, ki ne skrbita za trdnost zakona in družine ter otežujeta vzgojo otrok, spodkopavata lastni blagor in ogrožata prihodnost.
V Katekizmu katoliške Cerkve je poudarjeno, da je zakonska zveza
mogoča znotraj monogamnega odnosa med moškim in žensko. Na
drugem vatikanskem koncilu je bilo poudarjeno: »Zakonska zveza,
s katero mož in žena ustanovita dosmrtno življenjsko skupnost in
je po svoji naravi naravnana v blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok, je med krščenimi od Kristusa Gospoda povzdignjena v dostojanstvo zakramenta« (Katekizem katoliške Cerkve 1993, 1601).
To pomeni, da je zakramentalna zakonska zveza primarno namenjena
izkazovanju medsebojne ljubezni, medsebojnemu osrečevanju, omogočanju božji ljubezni, da deluje po njima, posredovanju življenja in
vzgoji otrok. Za katoličane je sklepanje zakramenta zakonske zveze
smiselno, ker le v moči nadnaravne milosti lahko uresničujeta Božjo
zamisel o zakonski zvezi. Ta milost, ki jo prejmeta ob zakramentu sv.
zakona, pa se kaže v tem, da lažje napredujeta in nadgrajujeta medsebojno ljubezen; skupno napredujeta v hoji za Kristusom in osebni
svetosti; lažje sprejemata križe in si lažje medsebojno odpuščata; se
drug drugemu lažje podrejata ter se ljubita z nadnaravno, rahločutno
in rodovitno ljubeznijo (Katekizem katoliške Cerkve 1993, 1642).
Omenjeni pogled na zakonsko zvezo se povezuje tudi z družinskim
življenjem, ki je odprto za novo življenje. Za vsestranski razvoj otrokove osebnosti je družinsko okolje biološkega očeta in matere nujno
potrebno. Kajti po Božjem načrtu je družina prvi kraj počlovečenja
človeške osebe in družbe kot tudi zibelka življenja in ljubezni (Papeški svet Pravičnost in mir 2007, 209). V paradigmi Kristusovega etosa je potrebno izpostaviti, da se je Jezus učlovečil v družini, v njej
odraščal in s svojo prisotnostjo ter prvim čudežem v Kani Galilejski
posvetil zakonsko zvezo. Zato so katoličani povabljeni, da v moči vere
in v ustrezni liturgični formi sklenejo zakonsko zvezo. Omenjena

Bogoslovni_vestnik_3_2008.indd 354

17.1.2009 9:53:44

Tadej Strehovec OFM, Družina kot obveza

355

zveza je za katoličane ključnega pomena tako z vidika uspešnega zakonskega in družinskega življenja kot tudi iz vidika vzgoje otrok.
Kot že rečeno je to legitimen in najstarejši pogled na zakonsko in
družinsko življenje. Poleg tega se na družbeni ravni ponaša z uspehom, ker je družbi vse do nedavnega omogočal preživetje in razvoj.
Zato ni čudno, da se mu katoliška Cerkev ne želi odpovedati ter ostaja odločna zagovornica »klasične družine« tudi v današnji globalizirani družbi.

3. Kristusov etos in »prozakonski imperativ«
Moralno teološko izhodišče govora o pomenu zakonske zveze je
lahko oseba Jezusa Kristusa, ki je s svojo zemeljsko življenjsko izkušnjo kriterij in vir navdiha za prebujanje osebnega in pastoralnega
čuta za zakonsko pastoralo. Možna izhodišča za tovrstni premislek so
lahko različni dogodki iz Kristusovega življenja, od njegove inkarnacije v zakonski zvezi, do obiskovanja različnih družin, ki se velikokrat
soočajo s preizkušnjami (npr. Mt 8,14). Verjetno pa je najbolj primerno izhodišče opis njegovega obiska svatbe v Kani Galilejski (Jn 2,111), ki ima pod moralno-pastoralnim vidikom izjemen pomen tudi
za današnje razumevanje zakonske zveze.
Omenjeni Jezusov obisk je v Janezovem evangeliju postavljen v
začetno obdobje Jezusovega delovanja. Izbira dvanajstih apostolov
in Jezusovo vabilo »Pridita in poglejta« (Jn 1,39) se logično konča v
neizrečenem vprašanju: Kaj konkretno pomeni »hoditi za Kristusom«. Kot bomo videli, je dogodek svatbe v Kani Galilejski v bistvu
odgovor na to temeljno vprašanje. Na samem začetku triletnega izobraževanja apostolov je Jezus sklenil, da svojih učencev ne bo popeljal na duhovne vaje v tišino ali pa v Jeruzalem, kjer je bil tempelj in
središče judovstva. Nasprotno, ko jim je želel predstaviti cilje svojega
»izobraževanja«, je učence popeljal v majhno vas po imenu Kana Galilejska. Tam so bili priče ustanovitve zakonske zveze in s tem nastanku družine. Z izbiro tega dogodka je želel svojim učencem sporočiti,
da je mesto Kristusovega učenca blizu zakoncem in družinam. Konkretneje rečeno, cilj hoje za Kristusom je mogoče videti v služenju
in »biti priča« zakonske zveze. Zato kristocentrična poklicanost vedno
vključuje usposabljanje in spremljanje mladih za zakonsko in družinsko življenje.
Znano je, da svatba v Kani Galilejski ni samo dogodek veselja; je
tudi dogodek težke preizkušnje. »Vina nimajo« (Jn 2,3) v tedanji judovski kulturi pomeni, da je ženin »odpovedal«. Skrb za vino je bila
namreč dolžnost njegove družine. Pomanjkanje vina na svatbi je bilo

Bogoslovni_vestnik_3_2008.indd 355

17.1.2009 9:53:44

356

Bogoslovni vestnik 68 (2008) • 3

znamenje, da ženin ne spoštuje svoje neveste in njene družine, in je
bilo lahko razlog za ločitev. Zato je problem z vinom v bistvu problem
spoštovanja med zakoncema. Jezus in apostoli tako niso bili samo
priča nastanku zakonske zveze, temveč tudi priča zakonski krizi oziroma nevarnosti razpada te mlade družine. Kot lahko beremo, je Jezus na željo svoje matere Marije naredil svoj prvi čudež in spremenil
vodo v vino. Pod vidikom tovrstne interpretacije Jezus reši zakonsko
zvezo in ženina spodbudi, da je bolj pozoren in spoštljiv do svoje neveste in njene družine. V moralno-etičnem smislu se Jezus pokaže
kot »zakonski terapevt«, ko s čudežem pokaže, da je zakonska zveza
institucija, ki ima pomembno mesto v hoji za Kristusom. V luči dogodka svatbe v Kani Galilejski so apostoli povabljeni k razumevanju,
da zakonska zveza ni nekaj tujega njihovemu poslanstvu, temveč v
bistvu imperativ, ki se kaže v tem, da stojijo zakoncem ob strani; jim
pomagajo premagovati zakonske težave in jih med seboj spravljajo.
Našo interpretacijo dogodka v Kani lahko razumemo kot vabilo,
da katoličani sprejmemo zakonsko in družinsko življenje kot eno izmed prioritet, ki ne izključuje drugih (posvečeni celibat, neporočenost, vdovstvo itd.). Skrb za kvalitetno zakonsko življenje je del poslanstva Jezusovih učencev, prav tako pa tudi krščanske soodgovornosti za skupno dobro. Z vidika katoliške družbene odgovornosti je
mogoče poleg Jezusovega »kanogalilejskega povabila« poudariti še
tri temeljne razloge, ki zlasti danes in v naši družbeni danosti govorijo o smiselnosti sklepanja zakonske zveze. Gre za razloge družbenega preživetja, vzgoje otrok in ohranjanja vere.

4. Zakonska zveza in družina – temeljna dejavnika
družbenega preživetja
Osnovno izhodišče je prepričanje, da je prihodnost vsake družbe
med drugim vezana tudi na določeno obliko družinskega in zakonskega življenja. Družba, ki se odpove klasični pravno formalno priznani zakonski skupnosti in družini, se slej ko prej sooči s problemom t.i. »demografske zime«. Zato ni presenetljivo, da so države, ki
uveljavljajo in legalizirajo nove oblike zakonskega življenja, običajno
prav tiste, ki imajo težave s staranjem prebivalstva. Slovenija je primer
takšne države. V naši državi se je tako leta 2006 na tisoč prebivalcev
rodilo 9,1 otrok, kar pomeni eno najnižjih rodnosti v Evropski uniji
(Statistični urad Republike Slovenije 2008). Omenjeni podatek lahko
primerjamo s stopnjo rojenih otrok v izvenzakonskih zvezah (leta
2006 že več kot 47%) ter letnim številom sklenjenih zakonskih zvez.
Iz teh podatkov je razvidno, da se v družbi, kjer se zmanjšuje sposob-
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nost za sklepanje pravno priznanih zakonskih zvez, slej ko prej zmanjša tudi rodnost, kar ima različne družbene posledice. Po ocenah strokovnjakov je leta 2006 v Sloveniji »manjkalo« že več kot 272.000 otrok
(Čepar 2007, 7). »Demografska zima«, v katero vstopamo, ima že danes številne gospodarske in socialne posledice, kot so: pomanjkanje
delovne sile, vzdržnost javnih financ, integracija tuje delovne sile,
medkulturni in mednacionalni dialog, sobivanje, sožitje itd. Sem spada tudi manj konkurenčno gospodarstvo, ki je zaradi visokih davkov
preobremenjeno in zato na gospodarskem trgu manj konkurenčno.
Posledica tega je lahko propad podjetij in večja brezposelnost. Razlogi za nižjo rodnost so zelo različni: od zdravstvenih težav in načina
življenja pa vse do slabega ekonomskega stanja. Ob vsem tem pa je
potrebno poudariti, da raziskave kažejo, da se poročeni pari pogosteje odločajo za rojstvo otroka kot neporočeni (United Nations. Population Division. Department of Economic and Social Affairs 2002;
Gallagher 2006; Festy 2000). To pomeni, da imajo zakonci, ki sklenejo pravno priznano stabilno zakonsko zvezo, večjo rodnost kot npr.
pari v izvenzakonskih in istospolnih zvezah. Zato je razumljivo, da sta
zakonska zveza in družina temelj vsake družbe, ki želi preživeti. Konkretno to pomeni, da se družba, ki ne promovira in podpira »klasičnega« zakonskega in družinskega življenja, kmalu sooči z demografskimi težavami. Zato sta omenjena instituta temeljnega pomena tako
z vidika demografskega kot tudi ekonomskega preživetja tako družbe
kot tudi Cerkve.

5. Zakonska zveza – najboljši prostor za vzgojo otrok
Drugi razlog, zakaj je zakonska zveza ključnega pomena, je v njeni
sposobnosti za vzgojo otrok. Vsak otrok potrebuje za normalen psiho-fizični razvoj trdno družinsko strukturo. To pomeni, da so starši
poročeni in da so obenem biološki starši svojega otroka. Statistično
gledano velja, da je takšna družina manj konfliktna, kot pa so to npr.
izvenzakonske in istospolne skupnosti (Anderson Moore 2002).1
Otroci, rojeni v enostarševskih družinah in izvenzakonskih skupnostih, se pogosteje soočajo z višjim tveganjem za revščino (McLanahan
2000, 704; Rank in Hirschl 1999, 1061), s samomorilnostjo (Cutler,
Glaeser, in Norberg 2001; Johnson 2000, 80), duševnimi boleznimi
(Hetherington in Kelly 2002, 111; Simons et al. 1999, 1027), slabšim
1
V Evropi in Sloveniji je s tega področja opravljenih zelo malo ustreznih raziskav.
Na drugi strani Atlantika sociološko že dosti dlje časa preučujejo zakonsko in družinsko življenje. Zato v nadaljevanju navajam predvsem podatke iz anglo-saksonskega sveta, ki jih je potrebno tudi v tem kontekstu razumeti.
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telesnim zdravjem (Angel in Lowe Worobey 1988, 50; Lundberg
1993, 1051), nižjo izobrazbo (Jaynes 2000, 95), antisocialnim vedenjem in kriminalom (Harper in McLanahan 2004, 395), neželeno
nosečnostjo (Hetherington in Kelly 2002, 116), nižjo življenjsko dobo
(Schwartz 1995, 1242) ter slabšimi odnosi s starši (Gallagher 2006,
421). Zato je za otroka najboljše okolje in življenjsko izhodišče prav
stabilna družina, kjer sta zakonca poročena. Čeprav javno mnenje ne
odraža tega stališča, pa študije dokazujejo, da je zakonska zveza ključna tudi iz vidika družbe, kajti dobro formirani, izobraženi in zdravi
otroci so v interesu vsake družbe, ki misli na svojo prihodnost.

6. Zakonska zveza in družina – najboljši kraj ohranjanja
in posredovanja vere in verskih vrednot
Kot je razvidno iz zgoraj predstavljenih podatkov, je zakonska zveza
eden izmed ključnih interesov vsake družbe, ki želi v demografskem
in ekonomskem smislu preživeti. Družba, ki se odpoveduje družini, se
obenem odpoveduje lastni prihodnosti. Podobno velja tudi za katoliško Cerkev. Trdne in uspešne zakonske zveze so temelj preživetja tudi
z vidika Cerkve oz. cerkvene skupnosti (župnije). Zakonska zveza in
družina sta še vedno najbolj primerna kraja za posredovanje katoliške
identitete in katoliških vrednot. Pogled v krščansko zgodovino pod
vidikom življenja in zakonske zveze razodeva, da se je krščanstvo iz
prve skupine nekaj deset kristjanov v dobrih treh desetletjih razširilo
po vsem rimskem imperiju. Razlog te »uspešne zgodbe« je v poudarjanju in varovanju družinskega življenja, spoštovanju človeškega življenja
od spočetja do naravne smrti ter zavezanosti nenasilju. Kvalitetne zakonske zveze in funkcionalne družine so v tem smislu najboljši kraj za
prenos vere iz ene generacije v drugo. Zato je razumljivo, da je družina
postavljena v ospredje cerkvenega delovanja.

7. Ali lahko katoličani »rešijo« zakonsko zvezo?
Katoličani v slovenski družbi so tista skupina, ki postavlja skrb za
zakonsko in družinsko življenje med svoje prioritete (Plenarni zbor
Cerkve na Slovenskem 2002, 123-152). Čeprav je Cerkev ena redkih,
če ne edina institucija v naši državi, ki že več desetletij izvaja pripravo
na zakon ter spremlja zakonce v obliki različnih zakonskih skupin, velja, da pri svoji skrbi za zakonce izhaja iz konkretnih družbenih razmer.
Te razmere pa imajo nekatere temeljne značilnosti, na katere je potrebno računati, ko se zastavlja temeljno vprašanje: Ali katoličani v Sloveniji lahko »rešijo« zakonsko in s tem tudi družinsko življenje?
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Za našo družbo je značilno veliko pojavov, ki zakonskemu in družinskemu življenju niso naklonjeni. Med temi je mogoče omeniti individualizem in vedno manjšo pripravljenost za skupno »zavezo«, negativne medijske in družbene pritiske (npr. resničnostni šovi, državna finančna politika), odsotnost vzgoje za zakonsko in družinsko življenje v vzgojno- izobraževalnih programih, odpoved klasične družine, ki mladim več ne posreduje zakonskih, družinskih in verskih
vrednot, vedno večji strah mladih pred ločitvijo, manjši vpliv religije
na družbo, odsotnost državno organizirane priprave na zakon in nenazadnje tudi pojav, ki ga pooseblja stavek: »Premalo dobrih razlogov,
da bi rekli da zakonskemu in družinskemu življenju«.
Treba pa je vedeti, da so žrtve tovrstnih pojavov tako katoličani
kot tudi nekatoličani. Zanimivo je, da se v zadnjih desetletjih manjša
sposobnost »zaveze« tudi med mladimi katoličani, ki sicer družinsko
in zakonsko življenje uvrščajo med najbolj zaželene vrednote. Razloge lahko najdemo ne samo v zgoraj omenjenih družbenih pojavih,
ampak tudi znotraj same dosedanje pastoralne prakse, ki še premalo
spodbuja in vzgaja za družinsko in zakonsko življenje. To se lahko
kaže na štirih različnih področjih:
1. v prevelikem osredotočenju naše pastorale na otroke in odraščajoče ter premajhno spremljanje staršev naših veroučencev;
2. premajhna izobrazba pastoralnih delavcev na področju zakonske
pastorale;
3. premajhna prisotnost ustreznih vzgojnih tem v veroučnih delovnih gradivih;
4. tabuizacija nekaterih tem in premajhna sposobnost posredovanja
tehtnih in argumentiranih razlogov na nekaterih ključnih področjih: pomen in integracija spolnosti, odločitev za življenje v čistosti,
umetno uravnavanje rojstev, izvenzakonsko in predzakonsko življenje, razporoka, nasilje v zakonu in problem neplodnosti v zakonu.
Pastoralni delavci so zato vabljeni, da v središče svojega delovanja
postavijo vzgojo mladih za zakonsko in družinsko življenje. Prebujanje smisla za zakonsko življenje, detabuizacija zakonskega in družinskega poklica, odstranjevanje predsodkov in vzpostavitev učinkovitih
programov za formiranje in spremljanje zakoncev je ključnega pomena tako z vidika preživetja družbe, vzgoje otrok kot tudi z vidika
posredovanja verskih vrednot. Tem vidikom lahko dodamo tudi osebnostni vidik: sreča, zadovoljstvo in veselje zakoncev, ki premagujejo
preizkušnje in stiske ter rastejo v medsebojni ljubezni. V tej perspektivi so pastoralni delavci povabljeni, da:
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 poskrbijo za dobro lastno formacijo za zakonsko pastoralo;
 prebujajo smisel za božje (bolj ko je človek veren, večji smisel ima
za družinsko in zakonsko življenje);
 pri rednem pastoralnem delu spodbujajo in opogumljajo mlade
za zakonsko življenje;
 pomagajo staršem pri posredovanju vere in vrednot na otroke;
 povezujejo starše veroučencev in jim ponudijo prilagojeno obliko
rekatehumenata;
 vključijo zakonske in družinske teme v dosedanje veroučne vsebine;
 poglobijo in dopolnijo priprave na zakon;
 promovirajo in spremljajo zakonske skupine;
 spremljajo posebne skupine (skupine izvenzakonskih parov, samo
civilno poročenih, ovdovelih, razporočenih, neplodnih, v krizi ...);
 so v okviru možnosti družbeno aktivni, tako v smislu sprejemanja
družinske zakonodaje na državni ravni kot tudi na področju prepoznavnih družbenih akcij v podporo družini (sem sodijo tudi
odzivi na pojave, ki želijo oslabiti zakonsko in družinsko življenje).
Pastoralni pristop, ki bo mlade izobraževal in navduševal za zakonsko in družinsko življenje, je tista oblika delovanja, ki državi in Cerkvi
omogoča preživetje (tudi v smislu večanja števila duhovnih poklicev).
Zato imajo pastoralni delavci veliko odgovornost, da sami na delovnem mestu premislijo, kako lahko vključijo »povabilo iz Kane Galilejske« v svoje oznanjevanje in delo.

8. Pogled v prihodnost
Zgodovina bo presojala današnja dejanja predvsem po tistih sadovih, ki bodo imeli pozitivne posledice in bodo empirično dokazljivi.
Zato samo družba, ki postavlja v ospredje zakonsko zvezo moškega
in ženske, lahko sproščeno gleda v prihodnost in premišljuje o »novem nebu in novi zemlji« (Raz 21,1). To pa vedno znova vključuje
premislek o tem, kateri koncepti družbenega življenja so smiselni in
logični, kot tudi kateri tovrstni koncepti najbolje ustrezajo kristološkemu razumevanju zakonske zveze. Bolj ko so vprašanja in dileme
ubesedene in opredeljene, lažje je iskati ustrezne odgovore in se
ustrezno odločati. Slovenska demografska resničnost nas sama po
sebi kliče k takšnemu ubesedovanju in opredeljevanju. Prav tako pa
nas vabi, da se oprimemo preizkušenih rešitev, ki nam jih ponuja
zgodovina. Brezglavo eksperimentiranje, vnašanje novih vzorcev in
tvegane igre na področju zakonske zveze imajo lahko usodne demo-
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grafske in duhovne posledice za obstoj naroda. Praksa zadnjih petdesetih let kaže svoje »rezultate«. Zato je čas, da miselnemu in vred
nostnemu sistemu naše družbe postavimo tisto alternativo, ki je zakonskemu in družinskemu življenju naklonjena tako v državi, šolah
kot tudi v Cerkvi.
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