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Stanislav Slatinek
Pastoralna skrb papeža Frančiška za družinski dialog

Povzetek:	Družinski	dialog	je	papež	Frančišek	najlepše	opisal	v	posinodalni	apo-
stolski	spodbudi	Radost	ljubezni	(Amoris laetitia).	Za	pristen	družinski	dialog	
papež	navaja	osnovne	kriterije	(npr.	pozorno	poslušanje,	trenutki	tišine,	prizna-
ti	vrednost	drugega,	izraziti	svoje	mnenje	itd.),	ki	omogočijo,	da	družina	v	po-
govoru	vztraja	in	se	ga	ne	naveliča.	Tem	kriterijem	papež	dodaja	še	nekatere	
posebne,	ki	lahko	družinsko	življenje	in	komunikacijo	zelo	bogatijo	(npr.	mate-
rina	vloga	v	družini,	vzgoja	otrok	za	dialog,	pomen	vere	v	družini	itd.).	Vsi	kri-
teriji	papeža	Frančiška	so	pomembni,	da	družine	ostanejo	odprte	za	dialog.	
Hkrati	pa	so	papeževi	kriteriji	za	pristni	dialog	koristni	pri	pospeševanju	dialoga	
in	miru	v	sodobnem	svetu.

Ključne besede:	Amoris laetitia,	Radost	ljubezni,	družinski	dialog,	papež	Frančišek,	
družina

Abstract:	Pastoral Concern of Pope Francis for the Dialogue in the Family
Pope	Francis	best	described	the	family	dialogue	in	the	post-synodal	apostolic	
exhortation	The	Joy	of	Love	(Amoris laetitia).	The	Pope	lists	basic	criteria	for	a	
genuine	family	dialogue	(e.g.	listening	carefully,	moments	of	silence,	ackno-
wledging	the	value	of	another,	expressing	one's	opinions,	etc.)	that	enable	the	
family	to	persevere	and	not	get	tired	of	conversation.	The	Pope	adds	to	these	
criteria	some	special	ones	that	can	greatly	enrich	family	life	and	communicati-
on,	for	example,	the	role	of	the	mother	in	the	family,	education	of	children	for	
dialogue,	and	the	importance	of	faith	in	the	family.	All	the	criteria	of	Pope	Fran-
cis	are	important	for	families	to	remain	open	to	dialogue.	At	the	same	time,	
the	Pope's	criteria	for	genuine	dialogue	are	useful	in	fostering	dialogue	and	
peace	in	the	modern	world.
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1. Uvod
Papež	Frančišek	se	bo	zapisal	v	zgodovino	kot	človek	miru	in	dialoga.	Njegova	di-
aloška	drža	privlači	tako	verne	kakor	neverne	in	drugače	verne.	Papež	ne	skriva	
svoje	simpatije	do	oseb,	ki	živijo	v	neurejenih	primerih.	Vsakega	hoče	nagovoriti,	
nekatere	tudi	s	humorjem	ali	molkom.	Če	italijanski	novinar	Mimmo	Muolo	(2017)	
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zaslužnega	papeža	Benedikta	XVI.,	njegovega	predhodnika,	imenuje	»papež	po-
guma«,	potem	je	Frančišek	»papež	dialoga«.1	Njegova	skrb	za	»dialog«	(gr.	dialo-
gos)	želi	Cerkev	znova	narediti	privlačno	»Očetovo	hišo,	v	kateri	je	prostor	za	vsa-
kega«	(2014,	tč.	47).

Z	okrožnico	Luč	vere	(Lumen fidei)	je	papež	Frančišek	spomnil	svet	na	povezavo	
med	vero	in	resnico	in	poudaril,	da	je	za	človeka	pomemben	dialog	z	Bogom	(2013,	
tč.	32).	Tudi	v	okrožnici	o	skrbi	za	skupni	dom	Hvaljen,	moj	Gospod	(Laudato si),	
je	za	prihodnost	našega	planeta	človeštvo	ponovno	spodbudil	k	dialogu	s	politiki,	
z	znanstveniki	in	z	ljudmi,	ki	ne	verujejo	v	Kristusa	(2015,	tč.	164–201).	»Pogovor«	
je	za	papeža	Frančiška	najlepša	oblika	dialoga.	To	danes	najbolj	potrebujejo	dru-
žine.	Zato	je	med	pripravami	Cerkve	na	redno	škofovsko	sinodo,	od	4.	do	25.	ok-
tobra	2015,	papež	pri	splošnih	avdiencah	največ	pozornosti	posvetil	razlagam	dru-
žinskega	dialoga.	Pogovor	(lat.	dialogus)	in	zaupanje	v	usmiljeno	božjo	ljubezen	
sta	za	papeža	Frančiška	prednostni	nalogi	za	družine.	(2016b)	Prek	družin	se	dialog	
razodeva	in	raste	po	vsem	svetu.

Kako	nalezljiv	je	družinski	dialog,	je	papež	Frančišek	najlepše	opisal	v	apostolski	
spodbudi	Veselje	evangelija	(Evangelii gaudium)	in	v	posinodalni	apostolski	spod-
budi	Radost	ljubezni	(Amoris laetitia;	RL).	Papež	zaznava,	da	je	vprašanje	družin-
skega	dialoga	temeljno	v	tem	trenutku	zgodovine.	Zato	bomo	v	tej	razpravi	vpra-
šanje	družinskega	dialoga	obravnavali	dokaj	izčrpno,	saj	določa	prihodnost	člove-
štva.	Na	kratko	bomo	opisali	cerkveni	nauk	o	družinskem	dialogu	in	se	bežno	
ustavili	pri	kriterijih,	ki	jih	navaja	Zakonik cerkvenega prava	(1983),	ko	opisuje	delo	
misijonarjev	in	njihovo	skrb	za	dialog	z	ljudmi,	ki	ne	verujejo	v	Kristusa.	Največ	
pozornosti	pa	bomo	namenili	kriterijem	papeža	Frančiška	za	pristen	družinski	di-
alog	v	posinodalni	apostolski	spodbudi	RL	in	v	sklepu	nakazali	posledice,	ki	jih	
lahko	pristen	družinski	dialog	ponudi	sodobnemu	svetu.

2. Cerkveni nauk o družinskem dialogu
Teologija	–	še	posebno	pastoralna	teologija –	si	prizadeva	za	družinski	dialog.	Cer-
kev,	predana	evangelizaciji,	spodbuja	teologe	in	njihovo	prizadevanje	za	krepitev	
družinskega	dialoga.	Dokumenti	drugega	vatikanskega	koncila,	zlasti	Pastoralna	
konstitucija	o	Cerkvi	v	sedanjem	svetu,	se	veliko	ukvarjajo	s	temami	zakona	in	dru-
žine.	Pri	tem	poudarjajo,	da	človek	ni	samotarsko	bitje,	marveč	je	do	globin	svoje	
narave	družbeno	bitje	in	brez	odnosov	do	drugih	ne	more	živeti	in	ne	razvijati	svo-
jih	darov.	(CS,	tč.	25)	V	zvezi	s	tem	se	zdi	pomembno,	da	je	Bog	ustvaril	človeka	kot	
moža	in	ženo.	V	človeka	je	položil	potrebo	po	dialogu,	po	medsebojnem	pogovoru,	
ki	je	življenjsko	potreben	za	njegov	obstoj.	Ta	naravnanost	na	pogovor	med	dvema	
ali	več	osebami	je	počelo,	ki	človeka	dela	srečnega.	Pogovor	z	drugim	je	temeljna	

1	 Italijanski	novinar	Mimmo	Muolo	pravi,	da	je	papež	Frančišek	človek	srečevanja,	in	poudarja,	da	je	di-
alog	njegov	osebni	pečat.	Dialog	za	papeža	Frančiška	ne	pomeni	samo	pogovora	s	kulturami	in	religija-
mi,	ampak	papež	z	dialogom	nagovarja	uboge,	bolne,	trpeče,	šibke	in	išče	načine,	kako	bi	v	človeško	
družbo	zopet	vrnil	mir	in	spravo.	
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os	za	urejeno	zakonsko	in	družinsko	življenje.	Človek	je	namreč	ustvarjen	za	pogo-
vor	z	vsemi	ljudmi	dobre	volje,	saj	je	to	držo	Stvarnik	vtisnil	v	njegovo	notranjost.	
Govorimo	o	odprtosti	za	pogovor	o	številnih	vprašanjih	človeškega	življenja.

V	družbi,	ki	je	vse	bolj	individualistična,	sta	zakon	in	družina	najbolj	imenitna	
prostora	pogovora.	Zaradi	ljubezni,	po	kateri	lahko	opišemo	zakon	in	družino,	na-
stajajo	med	ljudmi	odkritosrčna	srečanja	in	pogovori.	Zakon	in	družina	postajata	
tako	šola	dialoga	oziroma	šola	za	plemenite	medsebojne	odnose:	za	spoštovanje,	
pravičnost	in	ljubezen.	Zaradi	svojega	posebnega	poslanstva	je	družina	kot	»do-
mača	Cerkev«	(Ecclesia domestica)	učiteljica	spoštljivega	pogovora	in	skrbnega	
poslušanja.	(C,	tč.	11)	S	tem	opravlja	poslanstvo,	da	je	prva	in	življenjska	celica	
družbe.	Tako	so	krščanske	družine,	prepojene	z	dialogom,	najboljše	pričevalke	za	
Kristusa.	(LA,	tč.	11)

Ker	je	družina	po	svoji	naravi	odgovorna	za	vzgojo	otrok,	ima	nenehno	skrb,	da	
otroke	vzgaja	za	pogovor,	za	srečevanje,	za	življenje	v	družbi,	za	solidarnost	in	mir.	
Starši	so	še	posebej	odgovorni,	da	otroke	vzgajajo	v	skrbni	pozornosti	do	starejših,	
da	jih	poslušajo	in	se	z	njimi	ljubeče	pogovarjajo.	Starostniki	lahko	s	svojimi	izku-
šnjami	otrokom	pomagajo	k	razjasnitvi	mnogih	življenjskih	vprašanj	in	v	njih	kre-
pijo	dialoško	držo	do	vseh	ljudi.

Družina	je	hkrati	tudi	prostor,	kjer	se	njeni	člani	učijo	pogovora	z	nevernimi	in	
drugače	vernimi	ljudmi.	Veliko	vernih	zakoncev	se	prav	zaradi	vere	v	družini	sooča	
z	nasiljem	in	z	versko	nestrpnostjo	(Slatinek	2014,	296).	Verni	zakonci	in	otroci	
pogosto	živijo	v	strahu	zaradi	svoje	vere,	ker	neverni	ali	drugače	verni	zakonec	
poskuša	svojemu	vernemu	partnerju	preprečiti	življenje	po	veri.	Verska	nestrpnost	
v	zakonu	in	družini	se	lahko	premaga	samo	s	spoštljivim	dialogom.	Zato	je	treba	
otroke	vzgajati	v	duhu	ekumenizma	in	jih	pripravljati	na	bratski	pogovor	z	nekri-
stjani	(M,	tč.	16),	še	posebno	če	je	eden	od	obeh	staršev	neveren	ali	drugače	ve-
ren.	(Slatinek	2015,	124–125)	Spoštljiv	dialog	je	treba	gojiti	tudi	do	ljudi,	ki	o	ver-
skih	stvareh	mislijo	drugače	kakor	kristjani.	Verne	in	neverne	družine	so	poklicane	
h	graditvi	sveta,	v	katerem	skupaj	živijo.	To	se	pa	ne	more	uresničevati	brez	odkri-
tosrčnega	in	razumnega	pogovora.	(CS,	tč.	21)	Pri	vzgoji	za	strpni	dialog	je	potreb-
na	milost,	ki	jo	Bog	podarja	vsakemu	človeku,	da	bi	mogli	presegati	različnosti	in	
hrepeneti	po	iskrenih	medsebojnih	odnosih.	

Družbeni	nauk	Cerkve	zato	vso	pozornost	namenja	ljubezni,	saj	je	ljubezen	tista	
krepost,	ki	omogoča	spoštljiv	dialog	v	današnjem	svetu.	Ljubezen	omogoča	ljudem,	
še	posebno	zakoncem	in	družinam,	da	živijo	v	medsebojnem	razumevanju	in	so	
odprti	za	pogovor.	Pozorna	ljubezen	do	drugega	je	vodilo,	da	se	ljudje	med	seboj	
pogovarjajo,	sprejemajo,	cenijo	in	spoštujejo,	ne	glede	na	razlike	in	načine	življenja.

3. Kriteriji za pristen dialog v Zakoniku cerkvenega prava
Zakonik cerkvenega prava	iz	leta	1983	samo	na	enem	mestu	omenja	besedo	»di-
alog«,	in	to	v	kanonu	787	tč.	1.	Zakonik	vabi	misijonarje,	»naj	s	pričevanjem	življe-
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nja	in	besede	vzpostavijo	iskren	dialog	s	tistimi,	ki	ne	verujejo	v	Kristusa,	da	se	
bodo	le-tem	na	njihovi	miselnosti	in	kulturi	prilagojen	način	odprle	poti,	ki	jih	
morejo	privesti	do	spoznanja	evangeljskega	oznanila«.	V	tem	kratkem	besedilu	
ZCP	navaja	nekatere	temeljne	kriterije	dialoga,	ki	lahko	koristijo	tudi	družinam,	na	
primer	moč	pričevanja	in	katehezo.	Za	boljšo	preglednost	lahko	kriterije	dialoga	
v	ZCP	takole	nanizamo	v	tabelo.

Dialog	z	ljudmi,	ki	ne	verujejo	v	Kristusa
Pričevanje	 
z	življenjem

Pričevanje	 
z	besedo

Pričevanje,	 
prilagojeno	kulturi

Pričevanje,	prilago-
jeno	miselnosti Kateheza

Tabela 1: Kriteriji za pristen dialog v ZCP, kan. 787 § 1

Na	prvem	mestu	je	»pričevanje«	(Arcidiocesi	di	Philadelphia	2017,	232).	Misijo-
narji	s	»pričevanjem	življenja	in	besede«	(vitae ac verbi testimonio)	navdušujejo	
ljudi,	ki	ne	verujejo	v	Kristusa,	za	odkritosrčen	dialog.	Seveda	je	pomembno,	da	
svoje	pričevanje	»prilagajajo	kulturi	in	miselnosti	ljudi«,	s	katerimi	se	srečujejo.	Pri	
tem	je	pomembno,	da	dopuščajo	različnosti,	ki	so	med	ljudmi,	saj	se	samo	tako	
lahko	razvije	iskren	dialog.	(Kasper	2016b,	232)	Pri	vzpostavljanju	dialoga	je	po-
membno,	da	misijonarji	upoštevajo	kulturne	posebnosti,	ki	se	nenehno	spreminja-
jo.	Misijonarji	lahko	te	kulture	bogatijo	s	tem,	da	svoje	življenje	in	oznanilo	opirajo	
na	božjo	besedo	in	na	evangeljskega	duha.	Še	zlasti	je	to	bistveno	pri	oznanjevanju	
evangelija	in	pri	skrbi	za	katoliško	vzgojo	otrok	in	mladine.	Posebno	skrb	imajo	mi-
sijonarji	za	ljudi,	ki	iščejo	Boga.	To	veliko	skrb	misijonarjev,	da	bi	vse	ljudi	poučili	o	
verskih	resnicah,	ZCP	imenuje	»kateheza«,	ker	tako	ljudi	vodijo	h	Kristusu.	Z	dialo-
gom	se	zdravijo	tudi	negativni	vplivi,	kakor	so	napetosti	med	ljudmi	zaradi	spreo-
brnjenja.	Dialog	namreč	omogoča,	da	si	vera	in	življenje	ne	nasprotujeta.	Tako	mi-
sijonarji	razsvetljujejo	svet	z	evangeljskim	oznanilom.	Vse	ljudi,	ne	glede	na	to,	
kateri	kulturi	pripadajo,	vabijo	k	dialogu.	Učijo	jih	spoštovati	medsebojno	različnost	
in	jih	vzgajajo	za	»iskren	dialog«	(dialogus sincerus).	S	pomočjo	misijonarjev	se	med	
ljudmi,	ki	ne	verujejo	v	Kristusa,	oblikujejo	novi	kristjani,	ki	sredi	nevernega	okolja	
pričujejo	za	evangelij.	(Secretariatus	pro	non	credentibus	1968,	692)

4. Kriteriji papeža Frančiška za pristen družinski dialog

4.1 Osnovni kriteriji 

ZCP	navaja	predvsem	dva	kriterija,	ki	sta	koristna	za	dialog,	to	sta	pričevanje	in	
kateheza.	Veliko	več	kriterijev	dialoga	najdemo	pri	papežu	Frančišku,	še	posebno	
v	posinodalni	apostolski	spodbudi	RL,	v	kateri	je	zbral	prispevke	dveh	sinod	o	dru-
žini	(2014	in	2015)	in	dodal	svoja	razmišljanja,	da	bi	se	pospešil	zakonski	in	dru-
žinski	dialog.	Papež	je	globoko	prepričan,	da	je	dialog	v	zakonu	in	družini	temeljni	
steber,	ki	ohranja	in	poživlja	zakonsko	zvezo	in	zakonce	varuje	pred	ločitvijo.	V	
apostolski	spodbudi	RL	je	papež	Frančišek	navedel	nekatere	osnovne	kriterije	di-
aloga,	ki	so	značilni	za	družino	in	temelj	za	vsak	družbeni	dialog.
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Osnovni	kriteriji	za	dialog
RL Govor Odgovor Sklep

136–141
Potrpežljivo	 
in	pozorno	
poslušati.

Govorec	je	
izrazil	vse,	kar	je	
želel	izraziti.

Izraziti	svoje	
mnenje	 

in	stališče.

Dati	drugemu	
nasvet.

Doseči	edinost	 
v	različnosti.

V	srcu	in	umu	
poslušati	brez	

hrupa.

To	zahteva	
askezo	in	tišino. Čutiti	drugega. Priznati	vre-

dnost	drugega.
Skrbeti	za	notra-
nje	bogastvo.

Tabela 2: Osnovni kriteriji papeža Frančiška za pristen dialog

Papež	pravi,	da	je	dialog	posebna	oblika	ljubezni	v	zakonskem	in	družinskem	
življenju.	V	RL	papež	Frančišek	kar	petindvajsetkrat	zapiše	besedo	»dialog«	(dia-
logus).	V	četrtem	poglavju	z	naslovom	Ljubezen	v	zakonu	je	šest	točk	povezal	v	
skupni	naslov	Dialog	(tč.136–141).	Na	tem	mestu	papež	poudarja,	da	je	dialog	v	
zakonu	in	družini	potreben,	ker	omogoča,	da	»ljubezen	v	zakonskem	in	družinskem	
življenju	živi,	se	izraža	in	zori«	(tč.	136).	Da	v	zakonu	in	družini	živi	dialog,	se	zah-
teva	poglobljen	proces	učenja.	Ljudje	uporabljajo	različne	oblike	pogovora.	Po-
membno	je,	kako	se	postavi	vprašanje,	kako	se	odgovori,	kakšen	ton	glasu	se	upo-
rablja,	kdaj	je	treba	narediti	premor	itd.	(Frančišek	2016b,	tč.	136;	Conferenza	
episcopale	tedesca	2017,	155)	Vse	te	drže	so	zelo	pomembne	za	pristen	dialog.	

Papež	Frančišek	pravi,	da	k	družinskemu	dialogu	sodi	»poslušanje«.	Potreben	je	
čas,	da	potrpežljivo	in	pozorno	poslušamo	sogovornika.	Tistemu,	ki	govori,	je	treba	
pozorno	prisluhniti,	to	pa	je	več	kakor	samo	poslušanje.	Le	na	podlagi	spoštljivega,	
sočutnega	poslušanja	je	mogoče	najti	pot	za	pristno	rast.	(2016b,	tč.	224;	2014,	tč.	
171)	Za	takšno	poslušanje	je	treba	doseči	neko	zrelost,	to	pomeni,	da	je	treba	ra-
čunati	s	časom	in	imeti	neizmerno	potrpljenje.	Zato	papež	pravi,	da	poslušanje	
zahteva	»askezo	in	tišino«,	da	nihče	ne	začne	govoriti,	preden	ne	nastopi	njegov	
trenutek.	Dialog	vključuje	tudi	tišino	in	molk.	Trenutki	molka	so	navadno	zgovor-
nejši	od	besed.	Kadar	ljudje	umolknejo,	se	srečajo	obličja.	Zato	je	družina	prostor,	
kjer	se	ljudje	učijo	dialoga.	Gre	za	»obrtniško«	nalogo,	ki	se	prenaša	iz	roda	v	rod.	
Tisti,	ki	govori,	mora	povedati	vse,	kar	je	želel.	Govorica	mora	biti	razumljiva,	pre-
prosta,	jasna	in	pozitivna,	da	priteguje	in	prinaša	upanje.	Šele	potem	ko	tisti,	ki	je	
govoril,	umolkne,	ko	nastopi	»tišina«,	je	čas	za	odgovor.	(Conferenza	episcopale	
campana	2017,	215;	Frančišek	2016b,	tč.	234;	Frančišek	2014,	tč.	158–159)

Dialog	se	ne	dogaja	samo	na	zunaj,	z	besedami,	ampak	tudi	»v	notranjosti«,	na	
ravni	čutov.	Na	subtilni	ravni	človek	posluša	»v	srcu«	in	pazi	na	izgovorjene	bese-
de.	S	čuti	se	zazna	človekova	notranjost.	Zato	papež	Frančišek	pravi,	da	je	za	pri-
sten	dialog	pomembno,	pustiti	ob	strani	svoje	lastne	potrebe	in	naglico	in	omo-
gočiti	prostor	drugemu.	Brez	naglice	moramo	osebam,	ki	jih	ljubimo,	posvetiti	čas.	
Kdor	posluša	samo	»v	umu«,	misli	pravzaprav	na	nekaj	drugega	in	»skuša	zame-
njati	temo,	da	bi	zaključil	pogovor«.	Takrat	je	tišina	boleča.	Z	njo	se	sporoča,	da	
nekdo	človeka	»ne	posluša«.	Zato	papež	Frančišek	pravi,	da	je	treba	stopiti	v	dra-
mo	človeka	in	v	notranjosti	spoznati	resnico	drugega.	Lepota	zakonskega	dialoga	
se	pokaže	šele	takrat,	ko	je	zakonec	zaznal	trpljenje	drugega,	njegovo	»razočaranje,	
strah,	njegovo	jezo,	upanje	in	sanje«.	(2016b,	tč.	137)	S	tem	se	drugemu	zakoncu	



330 Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 2

prizna	njegova	vrednost,	se	ceni	njegova	osebnost,	njegova	pravica	bivati,	samo-
stojno	misliti	in	govoriti.	Za	dober	dialog	moramo	človeku	priznati	pravica,	da	do	
konca	izrazi	svoje	stališče.	Šele	ko	zakonec	utihne,	nastopi	trenutek,	da	drugi	izra-
zi	svoje	mnenje	in	mu	ponudi	svoj	nasvet.	Samo	tako	se	tehnica	dialoga	izravna.	
Vsak	ima	pravico,	da	prispeva	nekaj	iz	svoje	lastne	izkušnje.	Najprej	se	posluša	
govor	in	potem	sledi	odgovor.	Gospod	polaga	v	usta	besede,	ki	jih	sami	nikoli	ne	
bi	mogli	najti.	Tako	se	dialog	dvigne	na	višjo	raven.	Papež	pravi,	da	se	v	odgovor	
položijo	»uvidi«,	s	katerimi	se	drugemu	sporoča,	da	se	razume	»globina	njegove-
ga	srca«.	(tč.	138)

Iz	pogovora	tako	nastane	»sinteza,	ki	lahko	oba	obogati«.	Papež	pravi,	da	se	v	
zakonskem	in	družinskem	pogovoru	išče	»edinost	v	različnosti«	ali	»različnost	v	
spravi«.	S	pogovorom	se	zakonca	učita	sprejemati	drug	drugega	v	različnosti,	v	
drugačnem	mišljenju	in	v	drugačnem	načinu	izražanja.	Tako	se	kaže	njuna	pripra-
vljenost,	preraščati	potrebo	po	tem,	da	bi	bila	enaka.	S	pogovorom	se	bogatita	in	
rasteta.	Takšno	prizadevanje	ima	naravo	ljubezni	do	resnice.	V	tem	slogu	se	ustvar-
ja	zakonska	in	družinska	sreča.	Zakonci,	ki	tako	sprejemajo	medsebojno	različnost,	
se	med	seboj	spoštujejo	in	cenijo.	Pomembno	je	to,	da	se	ceni	različnost	in	ne	
želja	po	zmagi	v	diskusiji.	Še	posebno	je	to	pomembno,	kadar	zakonca	ne	izpove-
dujeta	iste	vere.	Prav	odprtost	za	dialog	omogoča,	da	je	kristjan	z	jasno	in	veselo	
istovetnostjo	trden	v	svojih	najglobljih	prepričanjih	in	vedno	odprt,	da	bi	razumel	
prepričanja	drugega,	vedoč,	da	ju	more	pogovor	samo	bogatiti	in	ne	siromašiti.	
(Kasper	2016a,	725;	Frančišek	2016b,	tč.	139)

Verujočim	zakoncem	preti	resnična	in	nenehna	nevarnost,	da	svojega	neveru-
jočega	partnerja	ne	poslušajo.	Mnogi	zakonci	zapadejo	vanjo	in	postanejo	užalje-
ni,	nezadovoljni,	brez	življenja	in	polni	maščevalnosti.	Za	zakon	in	družino	je	bi-
stveno,	da	drugega	poslušamo	in	ljubimo.	»Ljubezen	premaguje	najhujše	prepre-
ke.«	Kdor	je	poln	ljubezni,	drugega	posluša,	sliši	in	razume.	Ko	koga	ljubimo,	se	od	
njega	učimo	in	se	ga	ne	bojimo,	kakor	da	bi	bil	naš	tekmec.	Če	zakonci	hočejo	
doseči	medsebojno	harmonijo,	se	morajo	veliko	poslušati,	deliti	življenje	drug	z	
drugim	in	si	posvečati	pozornost.	(Turnšek	2013,	38–39;	Frančišek	2016b,	tč.	140)

Zato	je	prednostna	naloga	katoliških	zakoncev,	da	nenehno	iščejo	svoje	notra-
nje	bogastvo.	Potem	imajo	v	pogovoru	vedno	kaj	povedati.	V	nasprotnem	posta-
nejo	pogovori	dolgočasni	in	neprepričljivi.	To	je	velika	umetnost,	da	človek	skrbi	
za	svoj	notranji	svet.	To	spretnost	omogočajo	pristna	duhovnost,	molitev,	premi-
šljevanje,	branje	in	vsakodnevno	duhovno	poglabljanje.	Samo	na	podlagi	bogate	
duhovne	notranjosti	je	mogoče	v	pogovoru	vztrajati	in	se	ga	ne	naveličati.	(Fran-
čišek	2016b,	tč.	141)

4.2 Posebni kriteriji

Tukaj	želimo	predstaviti	še	nekatere	posebne	kriterije	papeža	Frančiška	za	pristen	
dialog.	Našteti	kriteriji	so	pogosto	navzoči	v	družinah,	zasledimo	pa	jih	tudi	v	druž-
benem	življenju.	Posebni	kriteriji	papeža	Frančiška	opozarjajo	na	nekatere	drže,	
ki	lahko	bogatijo	dialoške	drže	vseh	ljudi.
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4.2.1 Vloga ženske pri družinskem dialogu

Gojiti	dialog	je	zagotovo	primarna	naloga	globalnega	sveta,	v	katerem	živimo.	Ve-
liko	lahko	pri	grajenju	dialoga	prispevajo	ženske,	še	posebno	v	družini.	Čeprav	
papež	poudari,	da	sta	v	središču	družine	»oče	in	mati«	(2016b,	tč.	9),	rad	pohvali	
ženske,	ker	so	po	naravi	obdarovane	z	darovi	in	talenti,	ki	so	koristni	za	vsak	med-
generacijski,	medkulturni,	medverski	ali	medreligijski	dialog.	To	misel	je	papež	
Frančišek	posebej	poudaril	na	zadnjem	srečanju	Papeškega	sveta	za	medreligijski	
dialog	dne	9.	junija	2017.	V	pozdravu	je	pohvalil	ženske,	ker	s	svojim	pogumom	in	
optimizmom	vsak	dialog	»napolnijo	z	življenjem«	(2017).	Tudi	v	RL	namenja	papež	
Frančišek	ženskam	(ženam	in	materam)	veliko	pozornosti.	Žene	in	matere	imenu-
je	»najlepše	premoženje	in	oporni	steber«	vsake	človeške	družine.	Za	vsak	zakon	
in	družino	je	ženska	»božja	podoba«,	možu	pa	»božanska	družica«,	ker	si	skupaj	
prizadevata	za	pristen	družinski	dialog.	(2016b,	tč.	12–13;	Sir	36,24).	Ženska	je	
tudi	podoba	Cerkve,	ker	z	možem	ustvarja	v	družini	prostor,	ki	je	najbolj	primeren	
za	otrokov	razvoj	(2016b,	tč.	73;	175).	Ne	moremo	spregledati,	pravi	papež,	da	so	
prav	ženske	tiste,	ki	s	svojim	značajem,	družinsko	zgodovino,	kulturo,	izobrazbo	in	
z	mnogimi	drugimi	življenjskimi	izkušnjami	prinašajo	v	družino	takšne	prvine,	da	
družino	ohranjajo	in	krepijo	(Semeraro	2017,	251;	Frančišek	2016b,	tč.	286).

4.2.2 Vloga otrok pri družinskem dialogu

Če	so	starši	temelj	za	družinski	dialog,	so	otroci	»živi	kamni«,	po	katerih	se	dialog	
gradi	(1	Pt	2,5).	Pomenljivo	je,	da	je	papež	Frančišek	v	apostolski	spodbudi	RL	po-
novno	spomnil	na	besedo	»otrok«,	ki	kaže	na	hebrejski	glagol	»banah«	in	pome-
ni	»graditi«.	Otroci	so	kamni,	s	katerimi	se	gradi	družina,	z	vzgojo	pa	se	otroci	
oblikujejo	in	gradijo	za	dialog.	(tč.	14).	Otrok,	ki	tega	ne	sprejme,	je	v	veliki	nevar-
nosti,	da	bo	vse	življenje	brezobziren.	Zadovoljeval	bo	le	svoje	potrebe,	za	ljudi	
okoli	sebe	pa	bo	gluh.	Otrok	se	mora	naučiti,	kaj	pomeni	obvladati	se,	biti	samo-
stojen,	pozoren	do	drugih	in	spoštljiv.	Samo	tako	se	otrok	uči	spoštovati	druge	
ljudi.	Te	drže	sestavljajo	dialoško	govorico,	s	katero	se	vzpostavijo	pristni	odnosi	
za	celotno	družbo.	(tč.	18)

4.2.3 Starši vzgajajo za dialog

Družina	je	kraj,	kjer	so	starši	prvi	učitelji	dialoga	za	svoje	otroke.	To	je	odnos	iz	oči	
v	oči,	kakor	pogosto	beremo	v	Svetem	pismu.	Otrok	se	uči	tišine,	poslušanja,	spo-
štljivega	pogovarjanja,	vse	do	globokih	družinskih	odnosov,	kakor	so	objem,	poljub	
in	pohvala.	Že	majhnega	otroka	je	treba	učiti,	da	mora	drugega	sprejemati	takšne-
ga,	kakršen	je,	nepopoln,	poklican	k	rasti	in	razvoju.	Dialog	je	nekaj,	česar	se	otrok	
uči	počasi,	s	potrpljenjem,	z	razumevanjem,	s	strpnostjo	in	z	velikodušnostjo.	Otrok	
izkuša,	da	dialog	vedno	vključuje	pravice	enega	in	drugega.	Pri	vzgoji	je	treba	upo-
števati	rahločutnost	in	govorico,	ki	je	značilna	za	otroke.	Samo	tako	otrok	sam	
odkrije	pomen	vrednot,	načel	in	pravil,	ki	se	mu	predstavijo.	Papež	pravi,	da	otro-
ka	vzgajamo	za	dialog	z	lepimi	pogovori,	ki	mu	pomagajo	pri	razvoju	trdnih	notra-
njih	načel	in	ga	usmerjajo	k	temu,	da	spontano	dela	dobro.	Zakonci,	ki	imajo	dobro	
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izkušnjo	medsebojnega	dialoga,	lahko	poučujejo	svoje	otroke	in	jim	pomagajo	
bolje	komunicirati	med	seboj.	Papež	pravi,	da	sta	starša	najbolj	prepričljiva	učite-
lja	s	svojim	zgledom.	Vzgoja	za	dialog	je	neke	vrste	rokodelstvo:	tako	potrpežljivo	
oblikujemo	drugega.	(Scicluna	in	Grech	2017,	149;	Frančišek	2016b,	tč.	28;	218;	
221;	Frančišek	2014,	tč.	276)

4.2.4 Vloga vere za dialog v družini

Za	dialog	v	družini	je	zelo	pomembna	verska	vzgoja.	Papež	Frančišek	v	RL	imenu-
je	družino	»kraj	poučevanja	otrok	v	veri«	(tč.	16).	Začne	se	s	krstom	in	se	nadalju-
je	vse	življenje,	še	posebno	ko	otrok	sprejema	zakramente	uvajanja.	Verska	vzgo-
ja	v	otroka	odtisne	misijonarsko	držo,	da	jo	bo	znal	živeti	v	odraslosti.	Starši	so	
svojim	otrokom	prvi	učitelji	v	veri.	To	je	zahtevna	naloga,	ki	se	prenaša	iz	roda	v	
rod.	Starši	se	morajo	zavedati,	da	je	včasih	za	otroke	nadležno,	če	jim	govorijo	o	
Bogu.	Zaradi	vere	lahko	nastajajo	v	družini	tudi	napetosti.	Samo	s	pogovorom	se	
spori	rešujejo.	Le	odkrit	pogovor	reši	marsikatero	stisko.	Za	pristen	dialog	v	dru-
žini	je	bistveno,	da	se	otroci	naučijo	strpnosti	in	da	različnosti	sprejemajo	kot	ne-
kaj	normalnega.	(Slatinek	2017,	140;	Pichierri	2016,	75;	Saje	2015,	696;	Frančišek	
2016b,	tč.	212;	Frančišek	2014,	tč.	66)

4.2.5 Z dialogom se zdravijo družinske rane in bolečine

Za	uspešen	dialog	v	družini	je	pomembno,	da	se	družina	uči	živeti	skupaj	v	različ-
nosti.	To	pomeni,	da	starši	in	otroci	pomagajo	drug	drugemu,	ozdravljajo	rane,	
gradijo	mostove	in	pletejo	medsebojne	odnose.	Pristen	družinski	dialog	uničujejo	
zlorabe,	izkoriščanje	mladoletnih,	zanemarjanje	starih	in	bolnih,	pa	tudi	različne	
oblike	korupcije	in	kriminala.	Zato	je	družina	že	od	nekdaj	»bolnišnica«	za	vse	rane	
in	bolečine.	Z	dialogom,	to	pomeni,	s	poslušanjem	in	s	spoštljivim	pogovarjanjem,	
se	lahko	člani	družine	med	seboj	negujejo,	podpirajo	in	spodbujajo.	Dialoško	življe-
nje	v	družini	ni	nič	drugega	kakor	stalen	izziv	Svetega	Duha.	Papež	Frančišek	pravi,	
da	se	božja	ljubezen	na	vsako	družino	izliva	»z	besedami	ljubezni«,	s	pogledi,	z	
ljubkovanjem	in	z	objemanjem.	Vse	to	so	oblike	konkretnega	življenja	vsake	druži-
ne.	(Schlögel	2017,	330;	Frančišek	2016b,	tč.	321;	384;	Frančišek	2014,	tč.	66)

5. Sklep
Posinodalna	apostolska	spodbuda	papeža	Frančiška	RL	je	nekakšen	vodnik	(vade-
mekum)	za	krepitev	dialoga.	Vsi	papeževi	kriteriji	(osnovni	in	posebni)	za	dialog	se	
rojevajo	v	družinah.	Prek	družin	se	potem	prenašajo	na	vsa	področja	življenja.	Zato	
so	družine,	ki	živijo	dialog,	trden	temelj	za	stabilno	družbo	in	vadnica,	s	katero	se	
lahko	ljudje	učijo	strpnega	dialoga,	z	njim	pa	se	rešujejo	vse	velike	krize	človeštva	
(individualizem,	pohlep,	zloraba	otrok	itd.).

Papež	Frančišek	v	RL	ugotavlja,	da	so	vojne,	preganjanja,	revščine	in	socialne	
krivice	posledica	pomanjkanja	razumnega	dialoga.	Lahko	govorimo	o	spopadu	
med	svetom	bogastva	in	revščine.	V	to	pogubno	vojno	so	pahnjeni	mnogi	narodi	
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in	ljudstva.	Skrajna	revščina	in	druge	uničujoče	situacije	včasih	prisilijo	ljudi,	da	
zapustijo	svoje	domove	in	stopijo	na	pot	begunstva.	Zato	papež	opozarja,	da	je	
edina	rešitev	za	vse	človeške	stiske	razumen	in	strpen	dialog,	ki	se	mora	ponovno	
začeti	v	družinah	in	prek	njih	vrniti	stabilnost	celotni	mednarodni	skupnosti.

V	RL	beremo,	da	življenje	ljudi	uničujejo	tudi	zasvojenosti,	kakor	so	droga,	al-
koholizem,	igre	na	srečo	itd.	Vse	to	pušča	za	seboj	hude	posledice:	zapuščene	
otroke	in	starejše,	osirotele	otroke,	najstnike	in	mlade	brez	orientacije	in	brez	
spoštovanja	družbenih	norm.	Pri	vsem	tem	najbolj	trpijo	otroci.	Njihovo	odrašča-
nje	zato	nujno	potrebuje	princip	dialoga,	le	tako	bodo	lahko	otroci	že	v	mladosti	
izkusili,	kaj	pomeni	strpnost,	pogovor,	poslušanje	in	sprejemanje	drugega,	še	po-
sebno	kadar	je	kdo	drugačnega	mnenja.	Sodobni	svet	nujno	potrebuje	močne	
družine,	ki	se	bodo	prednostno	posvetile	vzgoji	otrok.	Samo	vzgoja	za	strpen	in	
spoštljiv	dialog	more	preprečiti	vse	oblike	vandalizma	in	upornosti,	ki	so	značilna	
reakcija	mladih	na	napeto	družbeno	klimo.

V	apostolski	spodbudi	RL	papež	Frančišek	našteva	tudi	rane	sodobne	družbe,	
kakor	so	zakonske	ločitve,	nasilje,	kriminal	in	podobno.	Vse	to	so	pogosto	zname-
nja	površnih	človeških	odnosov.	Treba	bo	veliko	več	pozornosti	nameniti	razvijanju	
zdravih	odnosov.	Zato	papež	svetuje,	da	bi	se	oblikovali	posebni	tečaji,	na	katerih	
bi	se	lahko	mlade	družine	učile,	kaj	je	zvestoba	in	spoštljiv	odnos	do	drugega	in	
podobno.	(Valentan	2017,	145–155;	Frančišek	2016b,	tč.	206)

Tudi	Cerkev	ni	obvarovana	skušnjave,	da	ne	bi	več	hodila	po	poti	dialoga.	Skrb	
vzbujajoči	so	trendi,	ki	jih	beležimo	v	zadnjem	času:	mladi	so	se	prenehali	poro-
čati,	opažamo	vedno	večje	pomanjkanje	duhovnih	(duhovniških)	poklicev,	med	
mladimi	se	je	naselil	dvom	o	zanesljivosti	ljubezni,	otroci	zanemarjajo	versko	vzgo-
jo,	ljudje	razumejo	spolnost	samo	še	kot	užitek,	tudi	odrasli	verniki	opuščajo	ne-
deljsko	liturgijo	in	veliko	duhovnikov	je	v	krizi	svoje	lastne	identitete.	Vsi	ti	znaki	
niso	nič	drugega	kakor	pokazatelj	hudih	težav	našega	sveta.	Papež	Frančišek	ugo-
tavlja,	da	je	to	generacija,	ki	je	obtežena	z	izkušnjo	svoje	lastne	ranjene	družine.	
Zato	pravi,	da	bi	morala	biti	v	Cerkvi	večja	»prisotnost	laikov	in	družin	ter	predvsem	
žensk«,	da	bodo	z	novo	govorico	nagovarjali	sodobnega	človeka	in	ga	ponovno	
navdušili	za	vrednote.	Papež	pravi,	da	idealnih	receptov	ni.	Zagotovo	ljudje	danes	
najbolj	potrebujejo	dialog	z	zdravimi	družinami,	da	se	bodo	zopet	ogreli	v	ljubezni	
do	Cerkve	in	do	njenega	nauka.	(Štuhec	2017,	348–351;	Frančišek	2016b,	tč.	203)

V	zvezi	s	tem	so	duhovniki,	katehisti,	katehistinje	in	drugi	sodelavci	v	dušnem	
pastirstvu	najbolj	potrebni	misijonarskega	spreobrnjenja.	V	času	vzgoje	bo	treba	
prihodnjim	duhovnikom	omogočiti	zorenje,	da	bodo	duševno	uravnovešeni	in	
polni	zdravega	samozaupanja.	Pomembno	bo,	da	njihovo	rast	spremljajo	družine,	
ki	lepo	vzgajajo	otroke	in	so	priče	krščanskega	zakona.	Papež	pravi,	da	prihodnji	
duhovniki	potrebujejo	predvsem	»pozorno	spremljanje	z	velikim	spoštovanjem«.	
Samo	z	dobrohotno	družinsko	vzgojo	se	bodo	okrepili	in	v	sebi	oblikovali	stvaren	
pogled	na	življenje.	Družinski	prispevki	prihodnjim	duhovnikom	niso	nič	drugega	
kakor	praktični	napotki	in	življenjski	nasveti	za	njihovo	službo.	(Frančišek	2016b,	
tč.	202;	243;	Frančišek	2016a;	Coccopalmerio	2017,	31)
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Ker	sodobni	svet	izgublja	vero,	tradicijo	in	vrednote,	imajo	družine	nalogo,	da	
med	ljudmi	pričujejo	za	edinost.	Dejstvo,	da	so	kristjani	še	vedno	razdeljeni	med	
seboj,	ni	preroško	znamenje	za	svet.	Zato	bo	skrb	za	medverski	dialog	prednostna	
naloga	krščanskih	družin.	K	temu	vabijo	evangeliji,	jubileji	(npr.	500-letnica	refor-
macije	leta	2017)	in	božja	previdnost.	Samo	krščanske	družine,	ki	so	polne	pristne-
ga	dialoga,	lahko	v	sodobni	svet	odtisnejo	pečat	vere	v	Jezusa	Kristusa.	Med	ljudi	
lahko	zasejejo	najbolj	dragoceno,	kar	imajo:	vero	v	Jezusa	Kristusa	–	to	je:	pogovor	
z	Bogom	in	z	ljudmi.
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