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Sinoda o družini in stanje v Sloveniji: rezultati  
slovenskega vprašalnika in nekaterih drugih raziskav 

Povzetek: Družbeno-kulturne spremembe zadnjih desetletij so močno vplivale na 
različne vidike družinskega življenja. Mnoge nove situacije zahtevajo temeljit 
premislek in duhovno refleksijo, ki vodi k prenovi razumevanja in delovanja. V 
prispevku predstavljamo analizo stanja družine v Sloveniji glede na vsebinska 
področja vatikanskega pripravljalnega dokumenta. Poleg slovenskega anketne-
ga sinodalnega vprašalnika smo upoštevali nekatere izsledke svojih lastnih in-
tervjujev in podatke več raziskav javnega mnenja. Rezultati kažejo, da je preno-
va delovanja nujna zlasti tam, kjer obstaja velika razlika med naukom in življenj-
sko prakso, denimo glede kohabitacije, spolne morale in ločenih. Med večjimi 
problemi sta posredovanje vere mlajšim generacijam in posredovanje smisla 
krščanskega razumevanja zakona in družine širši družbi in tudi mnogim kristja-
nom. Odgovori kažejo, da so za razvoj družine zelo pomembni skupnostni vidi-
ki življenja (sorodstvo, male skupine, vrstniki). Skupnostni vidik se je pokazal 
kot pomembnejši od individualne pomoči tudi pri reševanju zakonskih in dru-
žinskih težav. 

Ključne besede: družina, zakon, sinoda, papež Frančišek, Cerkev, ankete javnega 
mnenja

Abstract: Synod on the Family and the Situation in Slovenia: Results of the Slo-
venian Questionnaire and of Some Other Surveys
Socio-cultural changes of recent decades have had a major impact on various 
aspects of family life. Many new situations require careful consideration and 
spiritual reflection, which leads to a revision of understanding and action. In 
this paper we present an analysis of the situation of the family in Slovenia with 
regard to the substantial areas of the Vatican preparatory document. In addi-
tion to the Slovenian Synod questionnaire, we have considered some results 
of our own interviews and data from several public opinion surveys. The results 
show that a revision of activities is particularly necessary in the areas showing 
a marked difference between doctrine and life practice, e.g. cohabitation, sexu-
al morality and divorce. Among the major problems are how to transmit faith 
to younger generations and how to transmit the meaning of Christian under-
standing of marriage and family to the wider society as well as to many Chri-
stians. The replies suggest that the community aspects of life (kinship, small 
groups, and peer groups) are very important for the development of the family. 
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Community aspects have also proven to be more important than any individu-
al assistance in resolving marital and family problems.

Keywords: family, marriage, Synod, Pope Francis, Church, public opinion surveys

1. Uvod 

Vsebino dvojne sinode »Pastoralni izzivi družine v kontekstu evangelizacije« 
lahko razumemo kot nadaljevanje in povezovanje dveh poudarkov papeža 

Frančiška in rimskokatoliške Cerkve. Tema zadnje škofovske sinode je bila nova 
evangelizacija, prav družina pa je – tako je na več mestih poudaril papež Frančišek 
– temeljna celica ne le družbe, ampak tudi Cerkve. Zato imamo lahko družino za 
jedrno celico evangelizacije. V zadnjih desetletjih je bilo mnogo sprememb glede 
zakona in družine. Zlasti v zahodni civilizaciji so očitni veliki problemi: znižuje se 
delež ljudi, ki žive v stabilnih poročenih zvezah, povečuje pa število zunajzakonskih 
zvez in samskih, nizka je nataliteta, ostaja vprašanje kontracepcije, splava ipd., 
predvsem pa so velike težave pri prenosu vere na mlajše generacije. Marsikje so 
narasli problemi družinskega življenja zaradi migracij in z njimi so povezana razbi-
tja družin, povečujejo se razlike med revnimi in bogatimi, nastajajo težave, kako 
preskrbeti družine, povečuje se število otrok, ki živijo na ulici, idr. Mnogi tako me-
nijo, da okrožnica Humanae Vitae papeža Pavla VI. (1968) in apostolska spodbuda 
Familiaris Consortio papeža Janeza Pavla II. (1981) o družini ne dajeta več zado-
stnih odgovorov ne izzive krščanstva v sodobnosti. Pri tem je veliko manj pomemb-
no vprašanje prilagajanja nauka okrožnice sodobnim razmeram kakor vprašanje 
iskanja novih načinov, kako bolje delovati za polno krščansko zakonsko in družinsko 
življenje, kako zakoncem in družinam bolj omogočiti polno življenje. 

Zato ne čudi, da bo sinoda skušala temo družine obravnavati široko in da je di-
namika sinodalnega dela prinesla nekaj novosti (Bahovec 2014). Papež Frančišek 
je želel, da sinodalno delo poteka dvosmerno, vključujoč škofe, duhovnike, teolo-
ge in (poročene) laike ter vse druge, ki so z družinsko temo povezani. Glede dele-
ža laikov lahko prepoznamo tri vidike. Najprej molitvenega: papež je večkrat po-
vabil vernike, zlasti družine, k molitvi za sinodo. Drugič, udeležba na sinodi: na 
sinodi bo sodeloval precej večji delež poročenih ljudi, kakor je bila to praksa do 
sedaj. Tretjič, zavedati se stanja in skupaj iskati pot naprej: sinoda želi na nov na-
čin prisluhniti življenju vernih laikov, jih povprašati glede zakonskega in družinske-
ga življenja, glede lepote in težav življenja. Tako so v tretjem delu vatikanskega 
pripravljalnega dokumenta mnoga vprašanja, ki zadevajo življenje zakoncev in 
družin in pastoralo. Izziv teh vprašanj je tudi jedro našega prispevka. Ker smo o 
ciljih in dinamiki sinodalnega dela več pisali drugje (Bahovec 2014), na tem mestu 
opozorimo le na nekaj ključnih točk: 

1. Vsebina sinode je družina kot subjekt evangelizacije in kot vir za evangelizacijo. 

2. Sinoda želi k družinskemu življenju pristopiti celovito, zato skuša pogledati v vsako 
življenjsko situacijo in se navezati na razumevanje družine v različnih kulturah človeštva. 
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3. Med ključnimi poudarki je razvoj pristnosti osebe kot osebe. Velja opozori-
ti, da je glede tega, kaj človeka dela polno človeškega, v zahodni družbi precej 
različnih pogledov, to pa kaže na veliko nepoznavanje in/ali nesprejemanje temelj-
ne krščanske antropologije človeka v zahodni družbi. Človek ni le posameznik, 
ampak kot oseba bitje odnosov in skupnosti, kulturne ukoreninjenosti in duhovne 
presežnosti (Bahovec 2005, 76–81; 94–101). 

4. Povabilo na odgovarjanje na vprašalnik je bilo poslano vsem škofovskim 
konferencam (in na mnoge druge naslove, tudi nekaterim cerkvenim združenjem, 
organizacijam, posameznikom). Za odgovore naj bi se obrnili predvsem na laike. 
Kakor so poudarili pripravljavci sinode, vprašalnik ni mišljen kot gola sociološka 
raziskava, ampak je del celotnega procesa, ki ima v osrčju vprašanje evangelizaci-
je in refleksijo, kakšno mesto ima pri tem lahko družina in kako to uresničiti.

V prispevku se osredotočamo predvsem na tiste dele vprašalnika, o katerih je 
bilo mogoče pridobiti kvantitativne empirične podatke. Predstavili bomo rezulta-
te slovenskega sinodalnega vprašalnika (anketna vprašanja je poslala slovenska 
škofovska konferenca), točneje: to je kvantitativni empirični del odgovorov, do 
katerih smo imeli dostop. Na več mestih bomo vključili empirične podatke različ-
nih raziskovanj javnega mnenja in svojih lastnih intervjujev, ki dopolnjujejo sliko 
stanja v Sloveniji. Na nekaj mestih bomo vključili objavljene rezultate anket neka-
terih drugih škofovskih konferenc in poudarke zbirnih rezultatov vseh v Vatikan 
prispelih odgovorov, kakor jih prinaša Instrumentum laboris, delovni dokument 
za sinodo. 

2. vprašalnik in nekateri odzivi nanj 

Vatikanski vprašalnik je razdeljen na osem vsebinskih sklopov. Poudarki posa-
meznih sklopov so: 1) razširjenost, poznavanje in sprejemanje nauka o dru-

žini, kakor to izhaja iz Svetega pisma in iz cerkvenega učenja; 2) razumevanje za-
konske zveze glede na naravni zakon; 3) pastoralna skrb Cerkve za družine in evan-
gelizacija; 4) pastoralna skrb za družine v posameznih težavnih situacijah; 5) vpra-
šanja, ki zadevajo zvezo oseb istega spola; 6) vzgoja in izobraževanje otrok v (cer-
kveno, zakonsko) »neurejenih« zakonih; 7) odprtost za življenje; 8) odnos med 
družino in osebo. Na koncu je še odprto vprašanje, namenjeno drugim izzivom in 
predlogom. 

Zelo kmalu po objavi pripravljalnega dokumenta se je pokazalo, da dokumenta 
– zlasti pa vprašalnika – vsi ne razumejo enako. Nekatere škofovske konference so 
na podlagi dokumenta hitro pripravile anketni vprašalnik, v katerega so vključile 
tudi zelo pereča vprašanja zakona in družine, in ga bolj ali manj odprle izpolnje-
vanju vernikov. Druge so bile glede vprašanj bolj zadržane, pa tudi odgovarjanje 
ni bilo na voljo širšemu krogu ljudi, ampak so se obrnili le na nekatere skupine. 
Kakorkoli že, po poročanju Vatikana je odgovore na vprašalnik poslala velika veči-
na škofovskih konferenc. Nekatere škofovske konference so rezultate anket tudi 
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javno objavile, v celoti ali deloma (med njimi Nemčija, Švica, Anglija, Luksemburg, 
Belgija, Francija, Irska in Malta), in nekatere teh odgovorov bomo v prispevku lah-
ko upoštevali. 

Slovenska škofovska konferenca je na podlagi pripravljalnega dokumenta pri-
pravila dva vprašalnika: enega za duhovnike, redovnice in (druge) pastoralne de-
lavce, drugega za laike. Razlikovala sta se predvsem v odprtih vprašanjih, saj je 
prva skupina lahko odprto odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja v »vatikanskem 
dokumentu«, vprašalnik za laiki pa je imel večinoma le kvantitativna vprašanja. 
Večina kvantitativnih vprašanj je bila enaka za obe skupini. Odgovore je škofovska 
konferenca prejela konec decembra in v začetku januarja. 

Anketne odgovore bomo pogledali po vsebinskih sklopih vatikanskega vpra-
šalnika. Vmes bomo na nekaterih mestih, kakor rečeno, poleg kvantitativnih od-
govorov upoštevali še svoje lastne pridobljene podatke iz intervjujev, opravljenih 
spomladi 2014. Opozoriti je treba, da vseh vprašanj vatikanskega vprašalnika ni 
mogoče preoblikovati v kvantitativno anketno vprašanje, nekaterih možnih pa 
slovenski vprašalnik ni vseboval. 

2.1 Anketni vzorec 

Na vprašalnik za pastoralne delavce je odgovorilo 244 oseb, od tega 76 % mo-
ških in 24 % žensk; 48 % (116) je bilo škofijskih duhovnikov, 16 % redovnikov 

duhovnikov, 18 % redovnic, 5 % redovnikov laikov, 6 % stalnih diakonov in 7 % la-
ikov. Skoraj polovica jih je bilo iz ljubljanske škofije, iz drugih škofij pa precej so-
razmerno z velikostjo škofije. V vzorcu očitno prevladuje moška in duhovniška 
populacija. 

Na vprašalnik za laike je odgovorilo 689 (44 %) moških in 885 (56 %) žensk. V 
vzorcu – statistično glede na slovensko populacijo kristjanov – izrazito nadpov-
prečno izstopajo cerkveno poročeni (80 %), visokošolsko ali bolj izobraženi (59 %), 
prebivalci podeželja (44 %) in verniki iz ljubljanske nadškofije (65 %). Prilagamo še 
nekaj drugih podatkov: glede na stan je samskih 16 %, po 2 % pa ovdovelih in teh, 
ki živijo v zunajzakonski skupnosti, manj kakor 1 % pa je samo civilno poročenih 
oziroma ponovno poročenih; z manj kakor srednješolsko izobrazbo jih je manj ka-
kor 6 %, s srednješolsko pa 22 %. To pomeni, da je vzorec zelo specifičen in ne 
odseva slovenske populacije kristjanov. To je zelo ozek krog vernikov, katerih ve-
lika večina je vključena v katero od skupin v cerkvi – le 7 % ni članov nobene sku-
pine, veliko jih je pa v več skupinah! Kar 60 % jih je članov župnijskih pastoralnih 
svetov, 29 % je cerkvenih pevcev in pevk, 46 % članov zakonskih skupin, 26 % čla-
nov laičnih gibanj, združenj in skupnosti, 16 % katehistov in katehistinj, 11 % jih 
deluje v Karitasu, 5 % je skavtov in 3 % ministrantov, 8 % pa jih je v drugih skupi-
nah. To se kaže tudi v odgovorih glede vernosti: manj kakor enkrat na teden jih 
gre k maši le 3 %, 65 % vsak teden in kar 32 % večkrat na teden. Od odgovarjajo-
čih jih navadno vsak dan moli, premišljuje o Bogu ali podobno kar 77 %, vsaj več-
krat na teden nadaljnjih 18 % in le 5 % enkrat na teden ali redkeje. Skoraj polovi-
ca (45 %) jih navadno moli v družini vsak dan (ali so molili, ko so bili v družini), 
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nadaljnjih 24 % večkrat na teden, 12 % vsaj enkrat na teden, le 16 % pa redkeje 
in 3 % nikoli. To je torej izrazito ožje jedro kristjanov: vzorec ne predstavlja sloven-
skih kristjanov, ampak zajema le te, ki so v Cerkev zelo močno vključeni in so zelo 
verni. To se kaže tudi pri vprašanju poročenim o vernosti sozakoncev: le 3 % jih ne 
veruje, manj kakor 0,5 % pa je drugače verujočih. 

2.2 Zakonska zveza in družina v Svetem pismu in v cerkvenem 
učenju in glede na naravni zakon

V vatikanskem vprašalniku so tema dvema področjema namenili po štiri podv-
prašanja. Sprašujejo o poznavanju nauka, o sprejemanju (kjer ga poznajo), o 

težavah pri uresničevanju in o načinih (pastoralnih načrtih), kako Cerkev širi nauk 
med kristjani. Posebej jih zanima tudi odnos necerkvenega okolja do nauka in 
»kulturni dejavniki, ki ovirajo polno razumevanje cerkvenega učenja o družinskem 
življenju«. Glede naravnega zakona so vprašanja o tem, kako ga sprejemajo ver-
niki in neverni in kakšni sta teorija in praksa, ki oporekata sprejemanju naravnega 
zakona o zvezi med moškim in žensko. Posebej je govor o »antropoloških predsta-
vah, ki pogojujejo diskusije o naravnem temelju družine«.

Anketni del slovenskega vprašalnika je o teh vidikih imel le par vprašanj. Na 
vprašanje »Ali poznate nauk Cerkve o zakonu in družini?« jih je skoraj dve tretjini 
(63 %) odgovorilo, da »delno«, točno petina (20 %) »zelo dobro« in nekoliko manj 
»bolj slabo«. Le 2 % ga »ne pozna«. Pastoralnim delavcem je bilo zastavljeno ne-
koliko drugačno vprašanje: »Kakšno je pri nas poznavanje svetopisemskih besedil 
in dokumentov drugega vatikanskega koncila: Gaudium et Spes, Familiaris consor-
tio in drugih dokumentov pokoncilskega učiteljstva o vrednosti družine v nauku 
katoliške Cerkve?« Velika večina jih meni, da prevladuje »nepopolno poznavanje« 
(56 %) oziroma »nepoznavanje« (35 %). 

Glede odnosa okolja zunaj Cerkve do nauka velika večina laikov meni, da je ali 
»deloma sprejet« (47 %) ali »zavrnjen« (39 %); desetina ni vedela odgovoriti. Pri 
pastoralnih delavcih so odgovori precej podobni, le nekaj več je odgovorov, da je 
»zavrnjen« (47 %). 

Zanimivo, tudi med pastoralnimi delavci se kar polovica (49 %) »ne strinja« 
(dodatnih 6 % se »sploh ne strinja«), da »verniki sprejemajo cerkveni nauk o za-
konski zvezi in družini v celoti«. Strinja se jih 26 %, drugi so neodločeni. Laiki tega 
vprašanja niso imeli. 

Glede zakonske zveze odgovori kažejo, kako se velika večina vprašanih laikov (89 
%) in pastoralnih delavcev (93 %) popolnoma strinja, da je »zakonska zveza po na-
ravi zveza enega moškega in ene ženske«. Drugačni pa so odgovori, ko se sprašuje 
o mnenjih o vernikih nasploh. Na vprašanje pastoralnim delavcem: »Ali verniki 
nasploh sprejemajo pojem naravnega zakona kot vezi med možem in ženo?« jih 
približno dve tretjini (64 %) meni, da ga »večinoma sprejemajo«, okoli četrtina (23 
%) ga »deloma sprejema«, 6 % v celoti sprejema in 6 % ga v glavnem ne sprejema. 

Podatki kažejo, da je poznavanje učenja Cerkve o zakonski zvezi in družini v 
Sloveniji zelo šibko in da ne le širša družba, ampak tudi mnogi verniki nauka ne 
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sprejemajo, predvsem pa obstaja velika razlika med naukom in življenjsko prakso. 
Tako, denimo, podatki cerkvene priprave na zakon iz leta 2009 kažejo, da v času 
priprave le 43 % parov ni živelo skupaj, vsi drugi pa so živeli skupaj (18 % že več 
kakor tri leta in 21 % po dve ali tri leta). Glede na več kakor 900 vprašanih imamo 
raziskavo lahko za reprezentativno.1 To je zelo »veren« vzorec: skoraj 90 % je bilo 
(globoko) vernih, 36 % jih je hodilo vsak teden ali pogosteje k maši in še 19 % vsaj 
enkrat na mesec. Tudi podatek, da je velika večina vprašanih obiskovala različne 
skupine ali/in srečanje mladih ali je (bila) dejavna v pevskih zborih ali pri anima-
torskem delu – le 27 % jih ni bilo pri vsaj eni takšnih dejavnosti, veliko pa pri dveh 
ali več –, poziva k temeljitem premisleku. Na tem mestu predlagamo dve tezi, ki 
si resda ne nasprotujeta. Podatki, da je na pripravah na zakon tako velik delež 
mladih, ki so v različnih skupinah ipd., po eni strani kažejo, da mnogi mladi pred 
poroko živijo skupaj, a bi radi »uredili« situacijo. Drugače rečeno, s precejšnjo 
verjetnostjo lahko trdimo, da pretekla vključenost v skupine in druge dejavnosti 
vpliva tudi na to področje življenja, in to kot spodbuda, da se zveza sčasoma ure-
di s poroko, manj pa kot dejavnik, da pari pred poroko ne bi začeli živeti skupaj. 
Majhno število mladih, ki niso (bili) vključeni nobeno od omenjenih skupin ali de-
javnosti, namreč kaže na to, da mladi kristjani, ki takšne izkušnje nimajo, še manj 
skušajo svojo zvezo potrditi s poroko. Opozoriti pa je treba, da nekateri mladi pari 
žive skupaj spolno vzdržno. Točnih podatkov o tem nimamo – poznamo pa nekaj 
pričevanj, a precej verjetno takšne oblike skupnega življenja ne prevladujejo. 

Po drugi strani podatki dokaj očitno kažejo, da mnogim mladim kljub obilo ukvar-
janja z njimi in kljub njihovemu prostovoljnemu delu v Cerkvi nekako ni posredovan 
smisel pomembnih vsebin krščanske zakonske zveze (in tudi ne širših kulturnih 
vsebin zakona). Možna je tudi interpretacija, da bi resda radi tako živeli, a nimajo 
moči, da bi to uresničili. Kakorkoli že, menimo, da je eden glavnih razlogov za ta-
kšno ravnanje v vplivu prevladujoče kulture. V raziskavi pred dvema letoma (SJM 
2012/1) se jih je, denimo, 73 % vprašanih strinjalo, da je »povsem v redu, če par 
živi skupaj, ne da bi se nameraval poročiti« (23 % se jih je močno strinjalo), in le 15 
% se jih ni strinjalo (po SJM 1993/2 je bilo prvih 55 %, drugih pa 26 %). Po isti raz-
iskavi se jih s tem, da bi se »ljudje, ki hočejo imeti otroke, morali poročiti«, strinja 
23 %, ne strinja pa 60 % (po SJM 1993/2 je bil delež prvih 40 %, drugih pa 45 %). 

Načinov, kako kultura vpliva na življenje, je več. Denimo: če večina znancev 
ravna po nekih določenih vrednotah, normah in navadah, marsikdo začne delati 
enako; to se mu zdi normalno. Človek bi bil rad sprejet v družbi (ne izstopati in 
ravnati podobno pa je pogosto pogoj za sprejemanje). Takšna oseba v notranjosti 
ne prepozna potrebe po drugačnosti ali je osebnostno ali glede odnosov prešibka, 
da bi drugačnost udejanjila, da bi se znala in zmogla upreti prevladujoči mentali-
teti. Kakorkoli že, menimo, da je treba dobro premisliti, zakaj pastoralnemu delu 
z mladimi uspe le majhnemu deležu prenesti nekatere ključne vsebine krščanstva 
glede zakonske zveze in družine. 

1 Raziskava o zakonu in družini je vključila 942 udeležencev tečajev in šol za zakon letu 2009. Potekala je 
v okviru Teološke fakultete pod vodstvom Vinka Potočnika. 
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Dodati je treba, da glede neskladja med učenjem Cerkve in življenjem kristja-
nov Slovenija ni izjema. To se že dolgo lahko razbere iz raziskovanj javnega mnenja, 
o tem so poročale vse evropske škofovske konference, ki so objavile rezultate an-
kete v celoti ali delno, takšno stanje pa je razvidno tudi iz povzetka raziskav v In-
strumentum laboris. Anketa v Franciji, ki je temu vprašanju namenila precej po-
zornosti, je pokazala, da je razkorak med naukom Cerkve in pogledi in življenjsko 
prakso krščanskih parov posebej velik pri vprašanjih kontracepcije in kohabitacije, 
glede pristopa k zakramentom ločenih in glede ponovno civilno poročenih (Radio 
Vatikan 2014a). Podobno velja za mnoge druge dežele. Tudi v razmeroma precej 
verni Irski je dublinski nadškof Diarmuid Martin izpostavil, da je katoliško učenje 
o uravnavanju rojstev, kohabitaciji, istospolnih odnosih in o ločitvi »nepovezano 
z dejanskimi življenjskimi izkušnjami družin – in to ne samo med mladimi«. Mno-
gi irski katoličani »cerkveno učenje v najboljšem primeru razumejo kot nestvaren 
ideal /…/, med teorijo in prakso je vrzel, praznina« (Kelly 2014). Obstajajo resda 
tudi izjeme: na Malti jih med 7000 ljudmi, ki so odgovorili, kar 70 % meni, da 
»sprejemajo cerkveno učenje o družinskem življenju, čeprav jih 44 % izjavlja, da 
je težko slediti« (Coday 2014). 

Na podlagi vseh anket torej Instrumentum laboris sklepa, da ljudje – tudi kri-
stjani – slabo poznajo cerkvena stališča o družini, med katoličani pa imajo mnogi, 
ki jih drugače poznajo, s sprejemanjem teh stališč v celoti velike težave. Dokument 
je prepričan, da se je pri učenju treba bolj osredotočiti na bistveno – poziva, de-
nimo, k premiku, premiku, da se prek vsakega moralizma ponovno odkrije globo-
ki antropološki smisel zakonskega življenja. 

Vendar pa odgovori kažejo tudi na drugo plat družinskega življenja. Družina je 
še vedno najbolj pomembno okolje življenja ljudi – enako kažejo praktično vse 
raziskave javnega menja za celotno populacijo: družina je ljudem ne glede na sta-
rost najbolj pomembna v življenju (bolj kakor delo, prosti čas, prijatelji itd.). Dru-
žina ima središčno vlogo za vsakega člana, a družinsko življenje je treba bolj pod-
preti. Glede tega je treba priznati to, kakor je pokazala anketa v Franciji, da je 
sedanja pastorala nezadostna. Zaradi spremenjenih okoliščin življenja mnogi dru-
žinski člani ne znajo ali ne zmorejo polneje živeti družinskega življenja in si močno 
želijo, da bi Cerkev našla nove načine delovanja v družinski pastorali, ki bi bolj 
ustrezale življenju v sodobni družbi in bi bolj pomagale tistim družinam, ki so od-
prete in prosijo za pomoč. Kako do tega? Zgled: francoski kristjani so poudarili, da 
bi bil primeren pristop, ki ni moralističen (nauk), ampak izhaja iz konkretnih izku-
šenj ljudi in poteka v dvosmerni komunikaciji medsebojnega poslušanja. Tudi tu 
lahko v več elementih prepoznamo dinamiko štirih korakov, o kateri smo več pi-
sali v drugem članku o sinodi: priznati in poslušati, z analizo poglobiti vedenje, 
(duhovno) reflektirati in ovrednotiti, delovati (Bahovec 2014). 

Glede stanja v Sloveniji je dobro dodati, da vendarle nismo »povprečna« evrop-
ska družba. Nekatere zadeve so v Sloveniji bolj pereče in nekako »štrlimo« iz pov-
prečja. Slovenija sodi med države, ki imajo najnižje število porok na 1000 prebi-
valcev. Zelo izstopamo tudi po permisivnosti: če vzamemo za mero sprejemljivost 
ločitve, splava, predzakonskih odnosov ipd., smo ena najbolj permisivnih evropskih 
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držav, zelo blizu najbolj permisivnima Švedski in Nizozemski in veliko bolj permi-
sivni kakor sosednje dežele ali primerljive katoliške dežele (osebna raziskava po-
datkov Evropske raziskave vrednot, EVS 2008).2 Po drugi strani je v krščanstvu pri 
nas še veliko moralizma, skoraj janzenističnega tipa. V enem od intervjuju je neka 
vprašana rekla, da nekateri duhovniki še vedno z »moralno gajžlo« pritiskajo na 
življenje laikov. Menimo, da je prav razcep med močno izraženima poloma, med 
permisivnostjo in »ozkim« moralizmom, eden osrednjih problemov zakonske in 
družinske problematike. Izhod vidimo v drži, ki morale ne živi kot zahteve »posta-
ve«, imperativnih pravil, ampak kot »samoumevni izraz« zvestobe odnosom – 
medsebojnim odnosom med ljudmi in do Boga. Če je vir morale odnos ljubezni 
(ljubezni v takšnem smislu, kakor o njej piše sv. Pavel), je morala samoumevna 
posledica in ne pravilo ali postava, ki jo družba postavlja od zunaj ali zgolj iz ra-
zumskega ideala. 

2.3 Pastoralna skrb za družine: spremljanje družine, vera in 
zakonske/družinske težave 

Slovenski vprašalnik je temi pastoralnega dela za zakon in družino posvetil pre-
cej vprašanj, ki segajo od priprave na zakon in spremljanja zakonskega in dru-

žinskega življenju do soočenja s težavami in do (pastoralne) pomoči družinam v 
težavah.

Glede priprava na zakon je točno polovica poročenih laikov menila, da jim je 
pomembno pomagala oblikovati zakonsko in družinsko življenje; tretjina je izbra-
la odgovor manj pomembno, 6 % pa meni, da jim ni pomagala (11 % (starejši) ni 
imelo priprave). 

Zanimivi so tudi podatki o vlogi vere. Kar trije od štirih menijo, da »mnoge kri-
ze vere (tudi opustitev molitve in obredov) močno vplivajo na družinsko življenje« 
(zelo veliko: 24 %, veliko: 50 %, srednje: 24 % in malo; le 3 %). Velika večina odgo-
vorov kaže na to, da je »vera v moč zakramentov bistvena opora pri reševanju 
zakonskih težavah«. S tem se popolnoma strinja več kakor polovica vprašanih (57 
%), strinja pa 36 %. Le 2 % se jih (sploh) ne strinja, 5 % pa je neodločenih. Odgo-
vori tudi kažejo, da je za kvalitetno zakonsko življenje izjemno pomemben vidik 
srečavanja po malih skupinah verske identitete: kar 94 % laikov meni, da »sreča-
vanje v malih skupinah (molitvene, zakonske, mladinske in biblične skupine, pev-
ski zbori itd.) pomaga k bolj kvalitetnemu družinskemu življenju«. 

Opozoriti pa je treba, da je treba biti pri interpretaciji teh podatkov pozoren na 
vzorec: kakor smo zgoraj opozorili, vzorec laikov ne pomeni preseka slovenskih 
kristjanov, ampak le zelo ozek, zelo veren in večinoma angažiran del kristjanov. 

2 Primerjalna analiza podatkov ISSP projekta te ugotovitve potrjuje (Malnar 1999). V projekt je bilo vklju-
čenih več držav, ki niso del Zahodne in Srednje Evrope, med njimi Rusija, ZDA, Japonska in Avstralija. V 
Sloveniji se po tej raziskavi pokaže tudi pomembni vidik razumevanja kohabitacije: če se vpraša po tem, 
ali …, je Slovenija najbolj permisivna, če pa vprašamo po dejanskem stanju kohabitacije, je tega – pri-
merjalno gledano – precej manj kakor v skandinavskih državah in celo manj kakor v Avstriji (Malnar 
1999, 230–231). 
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Laiki Pastoralni delavci

Da, v večini 
vidikov

Le v neka-
terih vidikih Ne Da, v večini 

vidikov
Le v neka-

terih vidikih Ne 

Cerkev dovolj in na pravi način 
podpira družino,  

da bi ta mogla izpolniti svoje 
vzgojno poslanstvo? 

76,7* 21 2,3 71,6 ** 24,9 3,5

Ali se vam zdi, da Cerkev, župnija 
in druge ustanove nudijo dovolj 
spodbude in pomoči za versko 

življenje v družini? 

50 44,9 5,1 Niso bili vprašani

Ali se čutite [za laike: Ali so 
duhovniki in drugi pastoralni 

delavci] dovolj izobraženi  
in usposobljeni za delo  

z družinami? 

27,9 59,9 12,2 28,4 60,9 10,7

Ali se vam zdi, da duhovniki in 
drugi, ki se v okviru Cerkve 

ukvarjajo z mladimi, primerno 
sooblikujejo mlade za njihovo 
bodoče družinsko življenje? 

31,6 60,5 7,9 25,9 62,9 11,2

Tabela 1: Mnenje o pastoralnem delu Cerkve za družino (v %).

Poglejmo si mnenja o usposobljenosti duhovnikov za delo z družinami (Tabela 
1). V obeh skupinah jih okoli 60 % meni, da so duhovniki izobraženi in usposoblje-
ni »le v nekaterih vidikih«. Zelo podobni so tudi odgovori o tem, kako duhovniki 
in drugi, ki se v okviru Cerkve ukvarjajo z mladimi, sooblikujejo mlade za njihovo 
prihodnje družinsko življenje. Po našem mnenju ti rezultati bolj kakor to, da bi bilo 
dobro bolj usposobiti duhovnike in druge, kažejo, kako bi bilo smiselno razmišlja-
ti v smeri medsebojne pomoči med duhovniki in v delo dejavneje vključiti laike. 
Na področjih, kjer je nekdo bolj slabo usposobljen ali nima dovolj izkušenj, pogu-
ma za delo ali česa tretjega, bi bilo pametno spregovoriti o skupnem prizadevanju. 
To zajema dva vidika. Možna pot je, da se nekatere dejavnosti izvajajo medžupnij-
sko ali da en duhovnik prevzame specifično delo v več župnijah. Drugi vidik pa je, 
da se k delu pristopi bolj timsko, skupnostno, denimo kot skupno delo duhovnikov 
in laikov. Vendar ni bistveno le to, da bi bili laiki (potrebni) pomočniki, temveč da 
se oblikujejo možnosti za skupno refleksijo in za enakovredno delovanje. 

Pomembni vidik pastoralnega dela je podpora in pomoč družinam v različnih 
kriznih situacijah. Anketno vprašanje je bilo: »Kako močno pomaga pomoč in pod-
pora navedenih ljudi, ko se zakonci srečajo s krizo v zakonu, s problemi s partner-
jem ali vzgojnimi težavami?« (Tabela 2) Laiki največjo moč prepoznavajo v malih 
skupinah in znotraj sorodstvenih in prijateljskih vezi. Manjšo moč pripisujejo po-
moči duhovnikov, redovnic in drugih pastoralnih delavcev ter zakonskih svetoval-
cev in terapevtov. Ker sta skupini dokaj homogeni, lahko z veliko zanesljivostjo 
sklepamo, da imajo živa skupnostna območja, kjer ljudje delijo življenje, večjo moč 
podpore in pomoči kakor pa območja posamičnih medosebnih stikov. Drugače 
rečeno, različne oblike skupinskega/skupnostnega življenja imajo velik pomen za 

* Od tega 15,2 % v vseh vidikih
** od tega 14,2 % v vseh vidikih.
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družinsko življenje; to se včasih ne ovrednoti dovolj. Vključenost v takšna okolja 
očitno človeku dajejo moč, ki je celo večja, kakor se prejme samo iz neposrednih 
odnosov. Sami menimo, da se obe območji medosebnih stikov, individualni in sku-
pinski/skupnostni stiki, dopolnjujeta. Vendar pa ima zgolj medosebni stik, ki ne 
vodi k skupnostni povezanosti, manjšo moč, kakor kadar sta obe območji poveza-
ni. Različne raziskave tudi kažejo, da je podpora malih skupin večja, če je oseba 
vključena v več malih skupin – in te skupine segajo v različne družbene okvire 
(Bahovec 2005, 155–161). 

Glede malih skupin omenimo še, da je v vzorcu laikov v zakonsko skupino vklju-
čenih okoli 54 % poročenih (46 % vseh oseb), okoli 10 % pa je izbralo odgovor »Ne, 
a bi se z veseljem vključil/a«. Drugače povedano, v male skupine bi se vključilo še 
kar precej kristjanov, saj je potreba močna celo med poročenimi člani župnijskih 
pastoralnih svetov in/ali laičnih gibanj, ki prevladujejo v vzorcu. 

Zelo Srednje Malo Nič

Sorodniki in prijatelji 35,9 42,4 20,0 1,8

Zakonski svetovalci in terapevti 25,7 51,1 21,4 1,8

Duhovniki, redovnice in drugi pastoralni delavci 25,0 50,6 22,4 2,0

Zakonske skupine in druge male skupine v Cerkvi 39,2 44,2 14,6 2,0

Tabela 2: Kako močno pomaga pomoč in podpora navedenih ljudi, ko se zakonci srečajo s 
krizo v zakonu, s problemi s partnerjem ali vzgojnimi težavami (v %)?

Glede vzgoje odgovori kažejo zelo dobro podobo Cerkve. Ker 78 % laikov je 
odgovorilo, da Cerkev v vseh ali večini vidikov »dovolj in na pravi način podpira 
družino, da bi ta mogla izpolniti svoje vzgojno poslanstvo« (Tabela 1). Podatki v 
Tabeli 3 kažejo, da obe skupini pripisujeta družini osrednje mesto za prenos vere 
na mlajšo generacijo, sledijo okolje vrstnikov, potem župnijsko okolje in posebni 
dogodki. Med odgovori obeh skupin vprašanih ni večjih razlik. 

Vendar pa se ta odlična slika spremeni, ko se vpraša o nekaterih drugih vidikih. 
Tako, denimo, le okoli polovica laikov meni, da Cerkve, župnije in druge ustanove 
»v večini vidikov« dajejo spodbude in pomoč za versko življenje v družini. Pred-
vsem se je treba zamisliti glede prenosa vere na mlajše generacije. Na vprašanje: 
»Do katere mere se vam zdi, da danes družine uspešno prenašajo vero na mlajše 
generacije?« praktično nihče ne odgovori, da zelo uspešno; da deloma uspešno, 
jih meni okoli dve tretjini (64 %), tretjina (34 %) pa, da malo uspešno. 
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 Laiki Pastoralni delavci

 Zelo Srednje Malo Nič Zelo Srednje Malo Nič

 Družinsko okolje 94,0 5,6 0,4 0,0 94,7 5,3 0,0 0
 Okolje vrstniških skupin 
(veroučnih, mladinskih 
skupin, skavti itd.)

69,7 28,5 1,8 0,0 61,2 35,6 3,2 0,0

 župnijsko okolje 42,0 48,5 9,2 0,3 38,6 49,7 11,6 0,0
 Posebni dogodki, kot so 
romanja, mladinska srečanja, 
duhovne vaje, oratoriji itd.

46,6 44,4 8,9 0,1 43,0 47,9 8,6 0,5

Tabela 3: Koliko so po vašem mnenju za prenos vere na mlajšo generacijo pomembna nasle-
dnja okolja (v %)?

Na tem mestu je smiselno vključiti druge raziskave, ki imajo tudi vprašanje o vzgoj-
nem stilu družin. Poglejmo dve: evropsko/svetovno raziskavo vrednot (v daljšem ča-
sovnem razponu) in zgoraj omenjeno raziskavo med udeleženci priprave na (cerkve-
ni) zakon iz leta 2009. Tabela 4 kaže, da Slovenci pri vzgoji vsaj od leta 1995 dalje 
vernosti ne pripisujemo prav velikega pomena: med petimi izbranimi lastnostmi, ki 
jih otroci pridobijo doma od staršev, ima manj izbir od vernosti le domišljija. Podrob-
nejša analiza Svetovne raziskave vrednot (WVS) iz leta 2011 kaže, da se je za vernost 
kot eno od izbranih vsebin prenosa odločilo 38 % vseh, ki verjamejo v Boga, 33 % 
vseh rimskokatoličanov in 36 % vseh, ki se čutijo verne ne glede na to, ali obiskujejo 
obrede ali ne (pri tem je treba opozoriti, da v raziskavi število izbir ni bilo omejeno 
na največ pet). Vernost so v polovici ali večjem deležu izbrali samo tisti, ki sodijo vsaj 
v eno navedenih kategorij: Bog je zelo pomemben v njihovem življenju; vsaj enkrat 
na mesec gredo k sveti maši; molijo več kakor enkrat na mesec. 

 1995 1999 2005 2008 2011*

Lepo vedenje  –  –  – 73  – 
Samostojnost 72 70 83 64 88
Trdo delo 33 29 34 29 51
Občutek za odgovornost 71 76 74 65 83
Domišljija 8 12 16 6 26

Strpnost in spoštovanje do drugih 72 70 75 64 81

Varčnost 40 35 40 29 55
Odločnost, vztrajnost 49 54 63 41 65
Vernost 19 18 16 13 23
Nesebičnost 30 38 38 27 44
Ubogljivost 28 25 31 19 41
Izražanje samega sebe  –  –  –  – 49

Tabela 4: Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od star-
šev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosim, izberite jih največ 
pet (v %). Vir: EVS in WVS za Slovenijo

* V raziskavi WVS 2011 ni bilo omejitve na do pet lastnosti (zato so tudi pri vseh lastnostih višje vrednosti). 
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Udeležencem priprave na zakon je bilo zastavljeno podobno, a nekoliko druga-
če oblikovano vprašanje: »Kako pomembne se ti zdijo stvari (vrednote), ki naj bi 
jih starši (družina) otroku privzgojili in mu jih dali na njegovo življenjsko pot?« 
Vprašani so odgovarjali na vsako vprašane posebej, tako do so izbrali številke na 
lestvici od 1 do 10, pri tem je 1 pomenilo »Sploh ni pomembno«, 5 »Srednje po-
membno« in 10 »Zelo pomembno«. Odgovor »Močna osebna vera, globoko ver-
sko prepričanje« je med devetnajstimi rečmi prejel najnižje povprečje – ljudem je 
bil najmanj pomemben: povprečje 7,6 % deli z odgovorom »Ustvarjalnost in fan-
tazija«, blizu pa je »Narodna zavest, ljubezen do domovine« (7,8). Za primerjavo, 
povprečne vrednosti za »Veselje do življenja, življenjska radost«, »Poštenost«, 
»Iskrenost, pristnost«, »Delovne navade (za resno in pošteno delo)«, »Samostoj-
nost, neodvisnost«, »Čut odgovornosti« in »Spoštovanje drugih in njihove kultu-
re« se gibljejo med 9,7 % in 9,3 %. Več od 9 % imata tudi »Lepo vedenje« in »Čut 
solidarnosti«. Očitno je, da prenos vere na otroke tudi vernim staršem ni niti pri-
oritetna niti povprečna vsebina vzgoje, ampak sodi v skupino manj pomembnih 
vsebin vzgoje – izjema je le ozka skupina zelo močno vernih. 

Menimo, da se je nad tem treba zamisliti. Podatki resda kažejo samo del stvar-
nosti in bi bilo zagotovo treba poglobiti raziskovanje, a kljub temu lahko iz njih 
povlečemo nekaj sklepov. Staršem vernost ni eden ključnih elementov vzgojnega 
stila, zato nadaljevanje upada vernosti pri mlajših generacijah ne bi smelo biti 
presenečenje. Pri delu z mladimi in s starši se je tega treba zavedati, zato bo treba 
bistveno več narediti za prebujanje smisla verovanja kakor pa za predajanje (go-
lega) znanja o verovanju in za posredovanje zunanjih oblik verskega življenja. So-
dobni človek je v veliki meri izgubil smisel za verovanja, zato mu zgolj informacije 
ne pomagajo; brez posredovanja (med)osebnega smisla odrešenja tudi dobre mo-
ralne usmeritve hitro ostanejo bolj zunanja pravila kakor osebno ponotranjene 
usmeritve. Bistveno bolj potrebno je posredovanje vere kot izkustva, ki povezuje 
doživljanje, refleksijo (in s tem vse miselne zmožnosti, razum, um in intuicijo), 
spomin in simbolno presežnost. V tem kontekstu bi spomnili tudi na vzporedni 
članek o sinodi, v katerem smo prikazali več papeževih poudarkov glede sinode in 
družinskega življenja. Ti podatki zelo dobro kažejo potrebno smer prenove: razvi-
jati kulturo bližine in poslušanja, bratstvo, dejavno sožitje vseh generacij, prenos 
žive tradicije in prebujanje vizije. 

Glede zakonskega in družinskega življenja veliko mednarodnih raziskav postavlja 
vprašanje, kako pomembni so otroci za uspešen zakon. Odgovori Evropske razi-
skave vrednot iz let 1992 in 2008/2009 kažejo: okoli 70 % Slovencev meni, da so 
»zelo pomembni«, za več kakor 20 % pa so »precej pomembni«. Slovenci smo 
glede tega nad evropskim povprečjem. Anketa za laike je vsebovala zelo podobno 
vprašanje: »Kako močno se vam zdi, da so za zakonsko življenje pomembni otro-
ci?« Skoraj polovica (45 %) jih je izbralo »zelo pomembni«, 47 % pa »pomembni«. 
Kljub nekoliko drugačni formulaciji vprašanja je razlika v odgovorih velika: zdi se, 
da verni laiki uspešno zakonsko življenje v manjši meri povezujejo z otroki, kakor 
to kažejo raziskave med vsemi odraslimi državljani (vzorec EVS). Menimo, da je to 
tako, ker je vzorec raziskave zajel tisto skupino ljudi, ki razlikuje med zakonskim in 
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družinskim življenjem in prepoznava pomembnost zakonske zveze (zveze same, 
tudi če otrok ni). 

2.4 Druge vsebine vprašalnika

Glede drugih vsebin, katerih se dotakne vatikanski vprašalnik, slovenska vpra-
šalnika nista imela veliko kvantitativnih vprašanj, deloma tudi zato, ker ne-

katerih vprašanj ni mogoče kvantificirati in se je pričakoval tekstni odgovor, do 
katerega pa ob času pisanja nismo imeli dostopa. 

Glede vprašanja ločitve in ločenih sta obe vprašanji pokazali, da so spremembe 
potrebne in želene. Tako okoli dve tretjini (65 %) vprašanih pastoralnih delavcev 
meni, da bi »Cerkev morala poenostaviti možnost razglasitve ničnosti zakona« 
(16 %: močno, 39 %: malo); nasprotnega mnenje, da to ni potrebno, je le tretjina 
(30 %) vprašanih, drugi pa niso vedeli odgovoriti. Drugo vprašanje se je navezo-
valo na to, ali so »ločeni ljudje v Cerkvi primerno sprejeti in jim Cerkev pomaga, 
kolikor more«. Odgovor »ne« je resda prevladoval, a bolj med pastoralnimi delav-
ci kakor med laiki. Med pastoralnimi delavci se jih je strinjalo 24 % (med laiki 30 %), 
42 % pa ne (med laiki 35 %) – drugi so bili neodločeni. 

Poglejmo še nekaj drugih podatkov o družini, ki o njih govori vatikanski vpra-
šalnik in jih lahko razberemo iz popisov prebivalstva in iz raziskav javnega mnenja. 
Po podatkih Statističnega urada Slovenije smo dežela z izrazitim padcem sklenitve 
porok: z več kakor 14 000 porok v letu 1970 smo padli na manj kakor 6000 porok 
v letu 2005; sedaj številka nekoliko narašča, a ostaja pod 7000 porok na leto, tako 
da smo med narodi z najnižjim koeficientom sklenjenih porok v Evropi. Število 
razvez se resda bistveno ne povečuje, saj je že v osemdesetih letih preseglo šte-
vilko 3000, od tedaj pa le malo niha navzgor in navzdol. 

O tem, koliko mladih (in tudi starejših) parov skupaj živi skupaj brez poroke, 
obstaja nekaj podatkov. Po popisih se je delež zakonskih parov z otroki od vseh 
družin z otroki zmanjšal z 80 % v letu 1981 na 69 % v letu 2002 (zadnji popis na 
terena); po registrskem popisu leta 2011 je takšnih zvez 55 %. V tem obdobju se 
je močno povečal delež zunajzakonskih partnerjev z otroki (leta 1981: 1,4 %; leta 
2002: 7 %; leta 2011: 11 %) in enostarševskih družin (leta 1981: 18 %; leta 20002: 
24 %; leta 2011: 33 %). Precej je višji tudi delež zunajzakonskih zvez brez otrok. Za 
oba zadnja popisa ne moremo dobro preveriti, kakšne so razlike med člani rim-
skokatoliške Cerkve in drugimi, ker popis iz leta 2011 teh podatkov nima, leta 2002 
pa je delež neopredeljenih zelo velik. Vendar ni dvoma, da je med vernimi oblika 
skupnega življenja precej pereča – in to tudi med takšnimi, ki redno hodijo v Cer-
kev. Nekaj podatkov smo navedli že zgoraj.

Slovenija ima tudi eno najnižjih natalitet v Evropi (več kakor desetletje smo 
imeli stopnjo rodnosti okoli 1,3, zdaj se nekoliko povečuje, a je še daleč pod 2,1). 
V Sloveniji se že par let več kakor polovica otrok rodi materam, ki niso v sklenjeni 
zakonski zvezi. Pomembno je dodati, da bi bolj potrebovali podatek, koliko otrok 
se rodi v zvezah, v katerih oba starša živita skupaj in/ali nameravata živeti skupaj 
tudi naprej, a ga nimamo. Nekoliko si lahko pomagamo s popisnim podatkom. Po 
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svojih lastnih izračunih glede na popis leta 2002 je pri obeh starših živelo 80 % 
otrok, mlajših od 6 let, in skoraj enako jih je mlajših od 25 let. To in drugi podatki 
(starost matere ob rojstvu prvega otroka, starost ob poroki itd.) razvidno kažejo, 
da so se zgodile spremembe življenjskega poteka družinskega življenja. Značilnost 
izpred desetletij: najprej poroka, potem skupno življenje in otroci, ne prevladuje 
več; sedaj se mnogi poročijo precej pozneje, kakor začnejo živeti skupaj, in pogo-
sto tudi šele po otrokovem rojstvu. Nekako bi lahko rekli, da se šele ob otroku/
otrocih zavedo pomena poroke. 

Omenimo še nekaj podatkov o odnosu med starši in otroki. Na vprašanje v EVS 
(2008), ali mora imeti moški/ženska otroke, da je njegovo/njeno življenje izpol-
njeno, nekaj manj kakor 40 % Slovencev meni, da je tako – povprečje za vse evrop-
ske države, vključene v EVS, je precej višje, skoraj 50 %. Glede otrok se velika ve-
čina Slovencev strinja s tem, da »otrok potrebuje dom tako z očetom kot tudi z 
materjo, da bo srečno odrasel« (EVS 2008: 86 %, EVS 1992: 92 %). Drugačno sliko 
pa dajejo odgovori na vprašanje: »Če bi ženska sama rada imela otroka, ob tem 
pa si ne želi stalnega odnosa z moškim, ali vi to odobravate?«. Kar 59 % odgovorov 
je »Odobravam« (nasprotno pa 32 % v EVS 2008). Čeprav povsod vprašanje zade-
va dvogeneracijski družinski odnos, se odgovori izrazito razlikujejo, če se vpraša 
po koristih otroka ali po željah (koristih, pravicah) ženske. To je ena od lastnosti 
sodobne zahodne družbe, s katero se ni mogoče soočiti tako, da bi se sklicevali na 
logiko ali razum, ampak kaže globljo rano naše kulture: naša družba pojave težko 
poveže med seboj, tudi če po naravnih zakonitostih sodijo skupaj. živimo v družbi 
fragmentiranosti, nepovezanosti in razsrediščenosti (Bahovec 2009, 31–40) in to 
vpliva na vse, na verne in na neverne. 

3. namesto sklepa: pogledi iz globinskih intervjujev  
in smer, ki obeta

Na mnogo reči, ki jih vsebuje vatikanski vprašalnik, ni mogoče odgovoriti z 
empiričnimi anketnimi raziskavami. Nekaj odgovorov dajo strokovnjaki in 

praktiki, nekaj pa jih lahko pridobimo iz intervjujev. Na tem mestu se mi zdi pri-
merno vključiti del odgovorov iz več globinskih intervjujev (narejeni so bili spo-
mladi letos).

Nekdo je zelo jasno opozoril, da družina lahko postane predmet ideološke 
obravnave – pa ne le tistih, ki so ideološko proti krščanskemu pogledu. Zastavil je 
vprašanje »Ali se ti ne zdi, da nekateri v Cerkvi iz družine delajo ideologijo?« Stri-
njamo se z njim: isto vprašanje bi bilo treba zastaviti v marsikaterem krščanskem 
okolju. Ideološki govor ima več značilnosti, ki onemogočajo celovito in pristno 
razumevanje nekega pojava, v tem primeru družine. Omenimo dve: 1) ideološki 
govor ni odprt za primerno kritično presojo niti za mirno soočenje z drugim, ki je 
poleg poslušanja in čudenja temelj pristnega dialoga – ideološki govor ne prene-
se pristnega dialoga; 2) ideološki govor lahko vključuje veliko primernih moralnih 
pogledov, ne more pa sprejeti bistvene prvine krščanstva, odrešenosti, usmiljenja 
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in sprave. Neki drug intervjuvanec, poročen laik z veliko mednarodnih izkušenj, je 
menil: »V Sloveniji, se mi zdi, je glede zakonskih in družinskih zadev [v krščanstvu] 
toliko moralizma.« V tujini glede spolne morale ne opaža toliko napetosti kakor 
pri nas; pri nas pa – tako pravi – se zdi, da janzenistični moralizem ostaja del pre-
vladujoče formae mentis. 

Verjetno je to tudi eden od razlogov za opažanje: mama več otrok, ki je bila 
med tistimi intervjuvanci, ki so bili nad začetnim dogajanjem glede sinodi v Slo-
veniji razočarani, pravi takole: »Laiki smo malo žalostni nad vprašalnikom.« Več 
ljudi je vprašalnik doživelo. kakor da »Cerkve ne zanima, kakšno je življenje«. Pri 
tem so mislili na poglobitev dobrega in na priznavanje težav in slabega, z drugimi 
besedami, postavili so vprašanje, ali imamo radi resnico. 

Druga intervjuvanka je opozorila na nekaj skušnjav glede družine. »Imeti lepo 
družino je lahko en sam egoizem, ko ti gre enako kot poganom. Gre za tvojo dru-
žino, da se dobro razumejo med seboj, da materialno dobro stoji, da so otroci 
uspešni. /…/ Pogosto se preveč govori o tem, da imamo le kristjani dobre družine 
– resnica je drugačna. Nekateri pogani imajo zelo lepe družine.« Res se potrudijo 
z vzgojo otrok, skrbijo za medsebojne odnose, dejavni so v okoljih, ki neposredno 
vplivajo na družino (šola, lokalnost, prostovoljstvo itd.). Glede na druge raziskave 
moramo reči, da so mnoge krščanske družine veliko preveč usmerjene v znotraj-
družinsko življenje in ne živijo ravnovesja med vsemi dejavniki, ki vplivajo na ži-
vljenje družine. Denimo, da med kristjani primanjkuje pristne civilne participacije 
– in to družbeno območje zelo močno vpliva na življenje družin, pogosto močne-
je kakor državni socialni programi in šolske institucije. 

Druga zadeva, na katero je opozorila ista intervjuvanka, je, da se »v Cerkvi vča-
sih postavljajo tako visoki standardi za družino, da to lahko vodi k obupu, vse do 
ločitev. Ker takih standardov ne moreš izpolnit. Potem o nečem sanjaš, a tega v 
resnici ni.«. Zanimivo, da je podobno tezo postavil kardinal Kasper (Vatican Radio 
2014) v predavanju konzistoriju na temo družine februarja 2014. Opozoril je na 
nevarnost nestvarnih in pretiranih pričakovanj o drugem: če oseba pretirano ide-
alizira partnerja, »postavi pričakovanja tako visoko, da jih ni mogoče izpolniti«,in 
zanimivo, meni, da prav zato »mnogi zakoni ne uspevajo«. 

Opozoriti želimo še na dva primera delovanja, ki pokažeta sadove šele na na-
slednjih generacijah. Poglejmo najprej izkušnjo tujega cerkvenega gibanja, ki je 
bilo v tedaj (pred okoli dvajsetimi leti), kolikor sem lahko razbral iz pogovora z 
raziskovalcem, omejeno na eno zahodnih držav. Imeli so številčne družine in veli-
ko duhovniških poklicev. Vendar so otroci, ko so postali mladi odrasli, gibanje za-
vrnili. Zakaj? Temeljni razlog, tako je pokazala raziskava, je bil v tem, da se je v 
gibanju vzpostavil način življenja, ki ni bil dovolj odprt do izzivov sveta, gradil je 
obliko, ki je v več vidikih vodila v samogetoizacijo skupnosti. Otroci so rekli neka-
ko takole: »Mi želimo živeti v svetu, vi ste nas pa preveč ščitili pred njim. Niste nas 
pripravili, kako vstopiti vanj, kako se soočiti z njim.« 

Poznamo več primerov v Sloveniji, ko so se mladi v katoliških družinah počutili 
prisiljene v izpolnjevanje nekaterih moralnih obveznosti, to pa je privedlo do težav 



476 Bogoslovni vestnik 74 (2014) • 3

in do zavrnitve krščanske zakonske in družinske morale in nauka, včasih celo do 
precejšnje odvrnitve od Cerkve. Seveda na te korake nista vplivali le družina in 
Cerkev, ampak so tudi posledica pritiska družbe, prevladujoče kulture. Vendar 
menimo, da se moramo kristjani najprej vprašati o notranjih razlogih. 

Vse zgoraj predstavljeno dobro pokaže, kako resnično primerno si je zastaviti 
vprašanje, o katerem govori začetek osmega skopa vatikanskega vprašalnika: »Je-
zus Kristus je razodel skrivnost in poklicanost človeške osebe. Kako je lahko dru-
žina privilegiran prostor, da se to [dejansko] zgodi?« 

Dejansko se nam zdi, da bi temeljno sinodalno vprašane lahko oblikovali tudi 
takole: kako lahko družina (in Cerkev) pomaga vsaki osebi (možu in ženi, staršem 
in otrokom, starim staršem in vnukom, sorodnikom in vsem drugim, s katerimi se 
člani družin srečujejo ali so z njimi povezani), da raste v polnosti svojega dosto-
janstva in poklicanosti. Odgovor na to vsebuje temeljno antropološko vprašanje: 
kdo je človek. Po krščanski tradiciji je človek bitje, ki ni izpolnjeno v sebi in se ne 
izpolni v različnih oblikah samouresničevanja. Človek je – v bistvu ustvarjen po 
podobi in po sličnosti osebnega Boga, ki je Sveta Trojica – bitje odnosov in sku-
pnostne pripadnosti. 3 Skupnosti pa človek ne pripada le po odnosih, ampak pa 
tudi po kulturi in po institucijah – ali se ni Jezus v templju srečal s prerokinjo Ano 
in s starčkom Simeonom tudi zato, ker sta ga Jožef in Marija nesla tja po običaju 
postave? 

Za sklep povejmo: radi bi pozvali k temu, da bi se v Sloveniji bolj vključili v si-
nodalno dogajanje, ne le škofovsko-duhovniški del Cerkve, ampak vsi, ki smo po-
ročeni, vsi, ki so vključeni v pastoralno delo, in tudi vsi, ki so kakorkoli povezani z 
življenjem družine. Papež poziva k vzajemnem poslušanju in k skupnem iskanju 
predlogov prenove. V sklepu priprave Instrumentum laboris, v katerem so povze-
li odgovore škofovskih konferenc in drugih, se je pokazalo, da bo zelo verjetno 
bistveni del sinode obdobje med prvim in drugim sinodalnim zasedanjem (Forte 
na Radio Vatican 2014b). Instrumentum laboris je pokazal na izjemno pereče pro-
bleme, in čeprav slovenski vprašalnik nekaterih področij ni zajel, lahko še vedno 
celoviteje vstopimo v sinodalni proces. Treba bo pa najbrž okrepiti dvoje: morali 
bomo biti bolj odprti za vse, kar sestavlja resničnost družin, in odgovoriti na vpra-
šanja, ki so zelo boleča, in na vprašanja, ki si jih ni prijetno postaviti. Drugače re-
čeno, potrebujemo več ljubezni do resnice – in ne se bati resnice, saj je Jezus rekel: 
»Resnica vas bo osvobodila.« Ljubezen do resnica vključuje priznavanje empirične 
stvarnosti in iskanje odrešujočega, milostnega pogleda nanjo. Drugič, razmišljati 
in delovati skupaj, da bi vprašanja družine v kontekstu evangelizacije zajeli čimbolj 
celovito. Verjetno bosta potrebna »protikulturni« razmislek in delovanje. Zoper 

3 Po našem prepričanju se krščansko razumevanje osebe bistveno navezuje na odnose med osebami Svete 
Trojice: med njimi je edinost, brezpogojna, a svobodna povezanost Očeta, Sina in Svetega Duha – s tem 
pravzaprav povemo isto, kakor da je Bog ljubezen. Ko gledamo na odnose kot jedro človeške osebe, pa 
to niso le medosebni odnosi, ampak kultura (denimo spomin – odnos do spomina), družbena struktura 
in institucije (denimo družbeni odnosi) ter transcendenca (odnos do presežnega, vera). Zanimivo, da so 
vse tri kategorije, ki po sv. Pavlu ostajajo, vera, upanje in ljubezen, v pomembnem delu zadeve odnosa. 
Opozoriti pa je treba tudi na to, da mnogi odnosi niso »človeka vredni«. Če damo precej skrajen primer: 
tudi znani izraz »človek človeku volk« govori o odnosu.
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pretirani individualizem, relativizem, potrošništvo, plitkost sodobne kulture in zo-
per mnoge druge dejavnike, ki nasprotujejo polnejšemu osebnemu in družinske-
mu življenju, ima krščanstvo nekatere odgovore, ki so zelo sodobni, le okrepiti jih 
je treba. Med njimi so za življenje družin zelo pomembni antropologija osebe in 
poosebljenja, ki hkrati krepi individualnost in pripadnost, pa tudi kulturno ume-
ščenost in transcendenco, pomen refleksije in pristnega izkustva (o tem je temelj-
ne zadeve napisal naš Truhlar) in vrednost živega spomina in resnične modrosti, 
ki je mogoča šele v srečanju vseh treh generacij. Končno je treba poudariti, da so 
vsi ti dejavniki v polnosti utemeljeni v resničnosti trojice, ki ostaja: vera, upanje in 
ljubezen. Omenimo še drugo trojico, ki opredeljuje bistvene zmožnosti človeka: 
svoboda, ljubezen, ustvarjalnost; v pristni obliki pa nobena od teh ne more obsta-
jati brez drugih dveh. Pristno življenje iz vere je v družini v veliki meri izkustveno 
pričevanje za resničnost obeh trojic. 
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