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 Kako naj stari starši predajo 
vnukom modrost, 

ki so jo pridobili, in vero, 
ki so jo prejeli? 

Pri predajanju vere so stari starši v edinstvenem 
položaju, ker so živeli dolgo in dočakali otroke 

svojih otrok ter si ob tem pridobili veliko talentov, 
izkušenj in drugih darov, kot je modrost. ~:~
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SKRB, SKUPNO ŽIVLJENJE 
IN ŽRTVOVANJE: 

MODERNI STARI STARŠI

Krasno bi bilo, če bi natanko vedeli, ka-
kšni so stari starši, ker bi tako z lahkoto po-
kazali lastnosti, po katerih naj bi izstopali. A 
vsi stari starši si niso podobni. Babice ne se-
dijo vse ob ognjišču in pletejo, dedki ne skr-
bijo vsi za zelenjavni vrt za hišo. Stari starši, 
ki jih poznam jaz, počnejo stvari, o katerih 
njihovi starši ne bi mogli niti sanjati. Ker 
potujejo po svetu, smučajo in tečejo na ma-
ratonih, današnje generacije starih staršev 
skoraj ni več moč prepoznati. Današnji stari 
starši imajo tudi izjemno različne verske iz-
kušnje. Nekateri so zakoreninjeni v veri, ka-
kršno so poznali pred drugim vatikanskim 
koncilom, zato imajo raje starejše oblike ča-
ščenja, drugi pa komaj čakajo na morebitne 
spremembe.

V knjižici ne želim govoriti, kakšni naj bi 
bili stari starši, zato se zastavlja vprašanje, ali 
je sploh kaj takega, da velja le zanje. Najprej 
nas bo zanimalo, kakšna je vloga starih star-
šev, potem se bomo podrobno spraševali, kaj 
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pomeni biti krščanski stari starši, nazadnje 
bomo govorili o izzivih, ki jih sodobna dru-
žina postavlja prednje. Odgovore na vsa tri 
vprašanja si bomo pogledali v luči izkušenj 
starih staršev, cerkvenega nauka in Svetega 
pisma.

Stari starši imajo tako zelo različne od-
nose s svojimi vnuki, kot se razlikujejo po 
letih, družbenem izvoru in zanimanjih. 
Nekateri živijo daleč stran in vnuke vidijo 
redko, drugi živijo z njimi v istem gospo-
dinjstvu, jih videvajo dan za dnem in so 
ravno tako del njihovega življenja kot starši, 
bratje in sestre. Povezanost in vrsta odno-
sov se lahko ne glede na oddaljenost močno 
razlikujeta. V vse več družinah stari starši 
prevzemajo starševsko vlogo, morda ves čas 
skrbijo za vnuke ali pazijo nanje, ko zapo-
sleni starši delajo, da lahko plačujejo viso-
ke življenjske stroške. Seveda nimajo vsi 
stari starši tesnega odnosa s svojimi vnuki, 
morda zaradi fizične oddaljenosti v naši vse 
mobilnejši družbi ali pa težavnih odnosov s 
srednjo generacijo.
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Tomova zgodba: primer skrbi

Tom večino časa preživlja na univerzi na 
severu Anglije, a za vsake počitnice se vrne 
domov na jug. Ne stanuje niti v materini niti 
v očetovi hiši. Tomov dom je pri očetovih 
starših. K njim se je preselil pri sedemnajstih, 
potem ko je po ločitvi staršev deset let živel 
z mamo. Njegova mama in oče sta še vedno 
zelo osorna drug do drugega in v Tomovem 
otroštvu sta oba veliko truda vložila v to, 
da sta Tomu razlagala, kako zloben je drugi 
starš. Tom je bil sproščen le pri starih starših, 
ki nikoli niso skušali spodkopavati ugleda 
katerega od staršev in so mu pomagali, da je 
lahko preživljal čas z obema.

Ko jih je imel šestnajst, je zbežal od doma 
in kratek čas živel pri rejnikih. Končno je 
pregovoril starše, da bo najsrečnejši pri sta-
rih starših. »Ne vem, kaj so starši želeli, da 
bi v življenju postal ali počel,« razmišlja Tom 
o odraščanju. »Želela sta zgolj to, da sovra-
žim drugega starša, tako kot sta se sovražila 
onadva … Če ne bi bilo starih staršev, ne bi 
imel kam iti in nihče me ne bi poslušal. Le 
pri njih sem lahko bil to, kar sem.«
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Tomovo obnašanje je v zgodnjem naj-
stniškem obdobju postajalo vse težavnejše, 
zapijal se je in pohajal po ulicah ter parkih 
s prijatelji, se spravljal v težave, zaradi ka-
terih se je začel še bolj sovražiti, kot je so-
vražil starše. Nekega večera so ga aretirali, 
ker je v stanju pijanosti povzročil materi-
alno škodo, in edini, ki je hotel priti ponj 
na policijsko postajo, je bil njegov dedek. 
»Ko me je peljal domov, sem jokal kot dež, 
in ko sva prišla domov, je sedel k meni in 
me toliko časa objemal, da sem se pomiril. 
Gotovo mu je bilo težko, sploh ker je bil po 
poklicu vojak in moški njegovih let ne joka-
jo. Pa vendar me je sprejel in me nikoli ni 
obtoževal.« Potem je nekaj mesecev hodil 
k svetovalcu in na družinske terapije, a na 
koncu se ni počutil nič bolje, zato je zbežal 
od doma.

Ko se je vselil k starim staršem, se je vr-
nil v šolo, ponovno šel v srednjo šolo, naredil 
maturo in zdaj na fakulteti študira matema-
tiko. Začel je tudi hoditi v cerkev.

»V resnici nisem bil veren in ne vem, ka-
kšna je moja vera danes, a v cerkev hodim 
vsako nedeljo. Zelo dobri so z menoj, zato 
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se mi je zdelo, da mi ne more škodovati. 
Verujem v Boga in v Jezusa, župnija je po-
stala kraj, kjer se počutim kot del družine. 
Na univerzi se včasih družim tudi z drugimi 
vernimi študenti, a ne povejte babici, sicer 
si bo še mislila, da sem se že povsem spre-
obrnil!«

Tomova zgodba je ena od skoraj že skraj-
nih izkušenj mladih ljudi, vendar pa nikakor 
ni osamljen primer, v njej sicer ni skrajnih 
zlorab, ki jih doživijo mnogi. Tom se je odlo-
čil, da bo živel pri starih starših, ki so za ne-
katere mlade zadnja možnost, sicer bi morali 
iti v rejniško družino.

Pomoč

Stari starši so postali Tomovi skrbniki in 
so tudi delovali kot njegovi starši, ker njegovi 
pravi starši zaradi določenih razlogov svoje 
vloge niso mogli več opravljati. Ali so stari 
starši torej še vedno stari starši ali pa so po-
stali zgolj starejši starši? V svoji knjigi When 
you are a Grandparent (Biti stari starš) Carol 
Luebering starim staršem, ki so skrbniki svo-
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