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Kako naj oče vodi svojo 
družino do izpolnitve, 

sreče in vere?

Očetovstvo širi naša obzorja in nam prinaša 
priložnosti za neizmerno ter nesebično ljubezen, 

s kakršno nas ljubi tudi Oče. Sprejmimo izziv, 
skušajmo ljubiti brezpogojno in velikodušno, 

kar je v dobi zabave in lažnih bogov 
resnično junaška naloga. ~:~

ZBIRKA KNJIŽIC ZA KRŠČANSKE
DRUŽINE NA POTI VERE.
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7

UVOD

»Stvar je v tem,« je dejala Sylvia in meži-
kala, da bi zadržala solze, ki so se ji nabirale 
v očeh, »v življenju imaš lahko več očetov, a 
le eno mater.« Sylvia je o svoji veri, še zla-
sti svoji jezi do Boga govorila v luči nedavne 
materine smrti. S tem preprostim stavkom 
me je takoj odvrnila od namena, da bi naprej 
raziskovala zakrament birme, na katerega se 
je pripravljala kot ena izmed mnogih odra-
slih, ki so ta čudoviti zakrament zamudili 
v otroštvu. Mene sta preteklih dvanajst let 
določali predvsem vlogi moža in očeta. Sem 
bil v življenju svojih otrok res tako pogre-
šljiv, kot je trdila Sylvia? So očetje res zgolj 
partnerji otrokove matere? Sylvia je resda 
skušala poudariti edinstveno vlogo matere v 
naših življenjih in je te besede morda izrekla 
le zato, ker očeta po ločitvi staršev ni veliko 
videla. Vendar pa se dejstvo, da se ji je zde-
lo kaj takšnega sprejemljivo izreči in da ni 
imela nikakršnih izkušenj, ki bi ji potrjevale, 
da bi morda očetje lahko zasedali posebno, 
celo edinstveno vlogo v družini, dotika glo-
blje  težave v naši družbi. Kaj pomeni biti oče 
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v enaindvajsetem stoletju? In kar je še po-
membnejše: kaj pomeni biti oče v katoliški 
družini v družbi, ki pred nas in naše otroke 
postavlja toliko izzivov?

Z vprašanjem »Kaj pomeni biti oče?« se 
je ukvarjalo veliko mislecev od časov pred 
starimi Grki do danes. O tem so bile napisa-
ne mnoge knjige in ustanovljene številne or-
ganizacije, še zlasti v zadnjih dvajsetih letih. 
Tudi mi bomo pogledali, kdo je oče in kdo je 
bil oče skozi zgodovino, nato pa bomo pre-
verili, kaj o očetovstvu pravi Cerkev in kako 
krščanski oče lahko živi svoje poslanstvo.

Namen knjige ni govoriti bralcu, kako biti 
oče. Težko bi pomislili na kaj bolj odbijajoče-
ga, kot je to, da bi nam nekdo govoril, kako 
naj živimo najbolj intimne odnose. Osuplji-
vo je, koliko ljudi izreče naslednje ali podob-
ne besede, ko je na poti prvi otrok: »Navodil 
ni bilo zraven.« Nisem opazil, da bi kdo to 
rekel moji ženi, morda zaradi tega, ker po 
drugi strani predvidevajo, da so ‘navodila’ za 
matere priložena. Knjižica ne more in ne želi 
biti priročnik za očete, morda pa vas bo vo-
dila k razmisleku o vlogi očeta in spoznanju, 
da vsak oče v sebi skriva mogočno bogastvo, 
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ki mu ga je milostno dal Oče, na katerega se 
vsi zanašamo.

Kot Sylvia se pogosto tudi mi začnemo 
o nečem resnično spraševati in spoznava-
ti njegovo vrednost šele, ko tisto izgubimo. 
Proces žalovanja je v številnih pogledih ta-
kšen, da se moramo sprijazniti z izgubljeni-
mi priložnostmi, preteklimi ali prihodnjimi, 
do česar pride, ko nam umre ljubljena oseba. 
Na žalost je odnosov pogosto konec in loči-
tev doživi mnogo sodobnih ljudi. Pari se vse 
bolj zavedajo, kako ločeno življenje vpliva na 
njihove otroke, zato se jih veliko raje kot za 
sodišče odloči za mediacijo, pri kateri dose-
žejo najboljše možne rešitve za svoje otroke 
in delitev premoženja.

Postopek ločitve je nabit s čustvi in mno-
gi, če že ne vsi pari prej ali slej potočijo ka-
kšno solzo. Po mojih izkušnjah moški ravno 
tako pogosto jočejo kot ženske, le da ženske 
jočejo zaradi več različnih stvari, med dru-
gim denarnih zadev in lastnine, moški pa po 
navadi jočejo med razpravljanjem o otrocih. 
Zakaj? Ljudje v teh situacijah najbrž jočejo, 
ko se počutijo nemočne in ranljive. Ženske 
so pogosto po ločitvi v slabšem finančnem 
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stanju, moški pa pogosto čutijo, da je njiho-
va očetovska vloga podcenjena in da se bodo 
otroci odtujili od njih. Možje, ki v času zako-
na niso bili najbolj ‚dejavni‘ očetje, tedaj po-
gosto nenadoma spoznajo, kakšno darilo je 
očetovstvo. Negotovost očetov nam zastavlja 
pomembno vprašanje: zakaj je očetovstvo v 
družbi tako razvrednoteno, kljub temu da ga 
je zgodovina izpričala za enega od osrednjih 
dejavnikov v človekovem življenju, če ne celo 
za najpomembnejšega?
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LJUBEČI OČE IN IZGUBLJENI SIN

Stekel je k sinu

Mnoga starodavna besedila, še zlasti Sve-
to pismo, so polna zgodb o očetovstvu. Prav-
zaprav je celo Sveto pismo ena sama zgodba 
o ljubečem, odpuščajočem Očetu, ki si ne-
nehno prizadeva, da bi svoje nestanovitne 
otroke zvabil nazaj domov. To počne na raz-
lične načine: Mojzesu da zapovedi, pokliče 
preroke, modrecem razodene modrosti in 
nazadnje pošlje svojega Sina. Očetovstvo, o 
kakršnem govori molitev očenaš, ni nekaj 
oddaljenega, ampak ljubečega in skrbnega, 
kar v moderni družbi pogosto pripisujemo 
le materinstvu. To stvarnost smo v današnji 
vse bolj razdeljeni družbi izgubili izpred oči, 
kar je tragično, ker vpliva na starše in njihove 
otroke, prav tako na naše razumevanje Boga 
in njegovega klica nam vsem.

Enega od Kristusovih večjih preizkusov  
pomena očetovstva najdemo v evangeliju,  
in sicer v priliki o izgubljenem sinu (Lk 
15,11‒32). Prilika ne govori toliko o nestano-
vitnem sinu, ki se poda na pot razuzdanosti, 
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ampak bolj o očetu, ki mu da proste roke in 
ga potem brezpogojno sprejme nazaj. Priliko 
bi lahko imenovali tudi zgodba o ljubečem 
očetu, ob čemer spoznamo, da je povzetek 
vsega Svetega pisma in božje ljubezni do vseh 
njegovih otrok. Zgodba je sicer res v mno-
gočem poenostavljena, če pomislimo, kako 
zapleteni so odnosi med očetom in otroki. 
Oče je prikazan brez napak, česar zase nikoli 
ne bi smel izreči noben človeški oče! Vsee-
no pa nas prilika poziva, naj sledimo zgledu, 
ki ga daje, in stečemo k svojemu otroku z 
razprtimi rokami in poljubi, tako kot oče iz 
zgodbe steče k svojemu sinu, ki se je vrnil. 
Očetovstvo ni nekaj, kar je samo na sebi, niti 
ni nekaj, kar nam dajo otroci, ampak je tisto, 
kar očetje počnejo in živijo ter nazadnje dajo 
svojim otrokom, ne da bi za to pričakovali 
plačilo. K tej priliki se bomo še vrnili.

Spremenljivost ali nespremenljivost vloge

Očetovstvo ima že od nekdaj veliko raz-
ličnih oblik. Že vso zgodovino otroci živijo 
ločeno od enega ali obeh staršev zaradi smr-
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ti, revščine ali razpadlega zakona, zato so jih 
pogosto posvajali drugi očetje in matere. Še 
do nedavnega je bilo več očetov v enostaršev-
skih družinah zaradi visoke smrtnosti med 
porodom in ločitvenih zakonov, ki so pred-
postavljali, da je oče zaradi finančne zmoglji-
vosti boljši skrbnik. Precej dokazov je, da se 
mnogi od teh mož pri skrbi za otroke niso 
zanašali na ženske sorodnice ali služabnice, 
ampak so otrokom nudili ljubeče okolje kar 
sami. Adrienne Burgess v svoji knjigi Father-
hood Reclaimed (Očetovstvo zahtevam na-
zaj) piše o zelo dobri kratki raziskavi o oče-
tovstvu skozi zgodovino v različnih družbah 
in zaključuje, da očetovstva ne določajo mo-
rebitne biološke danosti, ampak je od družbe 
in potreb posamezne družine odvisno, v ka-
teri od mnogih oblik se bo izrazilo.

Ravnotežje dela in življenja

V zahodnih družbah je izkušnjo očetovstva,  
ki se je odvijala v majhnih kmečkih skupno-
stih, kjer so matere in očetje živeli in delali 
na enem mestu v družbi otrok, za katere so 
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skrbeli, povsem spremenila industrijska re-
volucija. Ker so morali na delo zdoma, so se 
starši, še zlasti očetje, morali ločili od otrok, 
kar je prekinilo družinsko življenje. Deloma 
tudi zaradi te prekinitve družinskega življe-
nja je Leon XIII. leta 1891 objavil okrožnico 
Rerum novarum (Nove stvari). V njej je zago-
varjal pravično plačilo delavcem. Okrožnica 
je bila eden prvih poskusov reševanja vpraša-
nja ravnovesja med delom in življenjem. Na 
žalost se širša družba za ta poziv ni zmenila 
in moški so vse bolj dobivali vlogo nekoga, 
ki služi kruh. Vloga tistega, ki je z otroki in 
skrbi zanje, je vse bolj pripadala materam in 
na splošno ženskam. V stoletjih so se te zna-
čilnosti le še krepile, dokler sredi dvajsetega 
stoletja mnogi delodajalci materinstva in 
delovnega mesta niso videli že kot dveh iz-
ključujočih stvari, zato so številne ženske po 
poroki ali zanositvi ostale brez službe. ‘Pri-
našanje kruha na mizo’ je bila moška naloga 
in od očetovstva sta ostali le še skrb za streho 
nad glavo in hrano na mizi.

Vprašanje ravnovesja med delom in živ-
ljenjem je danes bolj pereče kot kdaj koli prej 
in Leon XIII. bi bil danes najbrž bolj šokiran, 
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kot je bil leta 1891. V zadnjih letih je bilo ve-
liko družbenih in pravnih dosežkov, ki olaj-
šujejo zadeve staršem in drugim, kot na pri-
mer tistim, ki skrbijo za starejše ali invalidne 
sorodnike, da lahko uravnovešajo zahteve 
dela z zahtevami skrbi za druge. Zdaj imamo 
zakonito pravico, da prosimo za skrajšani de-
lovni čas, če imamo otroka, mlajšega od treh 
let, ali dva otroka do dopolnjenega šestega 
leta, čeprav ni nujno, da nam bo delodajalec 
to odobril. Očetje imajo zdaj pravico, da pro-
sijo za starševski dopust ob rojstvu otroka, 
ki pa je po navadi zelo omejen. Nikakršnega 
dvoma ni, da očetje pravno in družabno gle-
dano teže ujamejo ravnovesje dela in življe-
nja. Očetovski dopust traja petnajst dni (pla-
čani) in petinsedemdeset dni (neplačani), 
medtem ko porodniški dopust in dopust za 
nego in varstvo otroka, ki ju lahko izkoristi 
mati, trajata skupaj tristo petinšestdeset dni. 
Družba sprejema dejstvo, da majhni otroci 
potrebujejo svoje matere, ni pa tako realna 
glede pomembnosti očetov. Po eni strani je 
zasnova ravnovesja dela in življenja zelo po-
zitivna, še lasti, ker že samo ime nakazuje, 
da delo ni življenje, vendar nismo bili za to 
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ustvarjeni. Ni pa dobro pričakovati, da bodo 
za uravnovešanje skrbeli ljudje izven naše 
družine. Če bi čakali, da se bo družba spre-
menila in nam omogočila več časa preživeti z 
otroki, bi se načakali, sicer pa gre za bistveno 
našo osebno starševsko odgovornost. Druž-
bo bomo skupaj spreminjali prav s tem, da 
bomo več časa preživeli s svojimi otroki, kar 
lahko pomeni, da bomo morali žrtvovati ne-
kaj denarja ali boljšo kariero. Ne najmanjša 
med temi spremembami bo tudi družbena 
podoba očetovstva in z njo morda tudi njena 
podoba Boga.

Očetovstvo in Cerkev

Je mar tako preprosto? Ali so sodobni 
očetje pogosto tako malo z otroki le zaradi 
delovnega vzorca v sodobni kulturi? Seveda 
ne. V zgodovini in različnih kulturah se je 
vloga očetov močno razlikovala. Prav indu-
strijska revolucija je pokazala, da očetovstvo 
v svojem bistvu nikoli ni bilo statično, čeprav 
je njegovo bistvo zakoreninjeno v božjem 
očetovstvu. Premik in razvoj lahko vidimo 
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celo v podobah, v katerih Cerkev upodablja 
očetovstvo.

Ena večjih radosti v današnji katoliški 
Cerkvi je rast in sprejemanje odraslih v cer-
kveno občestvo z obredi krščanskega uvaja-
nja odraslih. Odrasli možje in žene prihaja-
jo do vere v Kristusa v zreli dobi in pogosto 
poskrbijo za čudovite izzive in vprašanja, ki 
prisilijo katoličane h globljemu razmisleku 
o svoji veri. Številni so zmedeni in ne razu-
mejo na primer vloge blažene Device Mari-
je v življenju Cerkve. Razpravljanje o nauku 
in dogmah lahko včasih njihovo zmedenost 
še poglobi, a pogosto ugotavljam, da se med 
premišljevanjem o čaščenju Marije razkriva-
jo tudi skrivnosti, ki se skrivajo v njem. Na 
primer pri molitvi rožnega venca kmalu spo-
znamo, da v središču ni Marija, ampak Jezus 
Kristus in njegovo življenje, smrt in vstaje-
nje. Koristno je uporabljati tudi mnoge pred-
mete, ki jih imamo v cerkvah, kot so ikone 
in kipi.

Nekega večera sva s Stevom, tridesetle-
tnikom z dvema otrokoma, ki se je zanimal 
za vero, opazovala podobe in kipe Marije v 
naši župnijski cerkvi. Zelo so ga zanimale  
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različne slike in ikone Marije Pomočnice in 
majhen kip Matere Božje, zadovoljno jih je 
preučeval. Nekaj pa mu ni šlo v račun, in 
sicer večji kip Brezmadežne Device Marije 
v kapeli. Nekaj časa je stal pred njim in ga 
gledal. »Brez dojenčka nič od tega nima smi-
sla,« je končno dejal. Osupnil sem ob globini 
njegovih besed in iz sebe izdavil le: »Res je, 
brez dojenčka nič od tega nima smisla.« Vsa 
naša vera je zasnovana na tem dojenčku in 
njegovih poznejših dejanjih, zato je prav in 
spodobi se vprašati, zakaj je sploh prišlo do 
tega, da ni vedno in povsod v središču.

Njegove besede so bile odlična podlaga 
za pogovor o učlovečenju, spodbudile pa so 
me tudi k preučevanju podob svetega Jožefa, 
zavetnika očetov in vzora vseh očetov, bio-
loških in posvojiteljev. Malo sem brskal po 
spletu in knjigah ter odkril zelo različne po-
dobe svetega Jožefa: zavetnika delavcev, za-
vetnika za srečno smrt in zavetnika očetov. 
Prav neverjetno je, na koliko podobah ni bilo 
Jezusa. V srednjem veku in pozneje najdemo 
vse več podob Jožefa delavca, Jožefa, ki se 
posveča molitvi, in Jožefa, ki srečen umira. 
Torej celo v Cerkvi najdemo podobe člove-
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Kako naj oče vodi svojo 
družino do izpolnitve, 

sreče in vere?

Očetovstvo širi naša obzorja in nam prinaša 
priložnosti za neizmerno ter nesebično ljubezen, 

s kakršno nas ljubi tudi Oče. Sprejmimo izziv, 
skušajmo ljubiti brezpogojno in velikodušno, 

kar je v dobi zabave in lažnih bogov 
resnično junaška naloga. ~:~

ZBIRKA KNJIŽIC ZA KRŠČANSKE
DRUŽINE NA POTI VERE.

6,90 EUR
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