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Matere - najmočnejši protistrup egoizmu  

»V teh dneh je cerkveno bogoslužje pred nas postavilo ikono Device 

Marije, Božje Matere. Prvi dan novega leta je praznik Matere Božje, 

temu sledi epifanija, ko se spominjamo obiska modrih. Evangelist 

Matej zapiše: 'Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo 

materjo. Padli so predenj in ga počastili' (Mt 2,11). Mati je tista, ki 

potem, ko ga je rodila, Sina predstavi svetu. 

V vsaki družini je mama 
V družini je mati. Vsaka človeška oseba dolguje življenje materi. Skoraj 

vedno ji mnogo dolguje tudi glede svojega nadaljnjega življenja, glede 

človeške in duhovne vzgoje. Vendar pa je za mater, čeprav je zelo 

povzdignjena s simboličnega zornega kota, malo posluha in se ji malo 

pomaga v vsakdanjem življenju, malo se upošteva njeno središčno 

vlogo v družbi. Še več, pogosto se pripravljenost mater za žrtvovanje za 

lastne otroke izkorišča, da bi se tako privarčevalo pri stroških družbe. 

Več posluha za matere 
Zgodi se, da tudi v krščanski skupnosti mati ni vedno obravnavana na 

pravi način in je zanjo bolj malo posluha. Pa vendar je Jezusova mati v 

središču življenja Cerkve. Materam, ki so pripravljene mnogo žrtvovati 

za lastne otroke in neredko tudi za druge, bi se moralo nameniti več 

posluha. Bolje bi se moralo razumeti njihov vsakdanji boj, da bi bile 

bolj učinkovite na delu ter pozorne in ljubeče v družini. Bolje bi se 

moralo razumeti, po čem hrepenijo, da bi izrazile najboljše in 

najpristnejše sadove svoje emancipacije. 

Mučeništvo mater 
Matere so najmočnejši protistrup za širjenje egoističnega 

individualizma. Individum pomeni tisto, kar se ne more razdeliti. 

Matere pa se 'razdelijo', najprej takrat, ko v sebi nosijo otroka, da bi ga 

dale na svet in ga vzgojile. Matere so tiste, ki najbolj sovražijo vojne, 

saj ubijajo njihove otroke … One pričujejo o lepoti življenja. Nadškof 

Oscar Arnulf Romero je govoril, da matere živijo materinsko 

mučeništvo. Na pogrebu nekega umorjenega duhovnika je Romero 

http://www.mirenski-grad.si/matere-najmocnejsi-protistrup-egoizmu
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dejal, da moramo vsi biti pripravljeni umreti za našo vero, četudi nam 

Gospod ni namenil te časti. Dati življenje ne pomeni samo biti ubit. 

Dati življenje, imeti duha mučeništva, pomeni dati življenje v dolžnosti, 

tišini, molitvi, poštenem izpolnjevanju dolžnosti, v tišini vsakdanjega 

življenja; dajati življenje po malem. Tako kot ga daje mati, ki brez 

strahu, s preprostostjo materinskega mučeništva, v svojem telesu spočne 

otroka, ga da na svet, ga doji, ga ljubeče vzgaja in neguje. To je dati 

življenje. To je mučeništvo. Da, biti mati, ne pomeni samo dati na svet 

otroka, ampak je to tudi življenjska izbira. Življenjska izbira matere je 

izbira za darovanje življenje. 

Družba brez mater je nečloveška družba 
Družba brez mater bi bila nečloveška družba, kajti matere znajo vedno, 

tudi v najtežjih trenutkih, pričevati o nežnosti, predanosti in moralni 

moči. Matere pogosto posredujejo tudi najgloblji smisel za versko 

prakso. V prve molitve, prva dejanja pobožnosti, ki se jih nauči otrok, je 

vrisana vrednost vere v življenju človeka. To je sporočilo, ki ga matere 

vernice znajo posredovati brez večjih pojasnjevanj; ta bodo prišla 

pozneje, a zametek vere je v tistih prvih dragocenih trenutkih. Brez 

mater ne bi bilo novih vernikov in tudi vera bi izgubila velik del svoje 

preproste in globoke topline. Tudi Cerkev je naša mati. Mi nismo sirote, 

imamo mater. Smo otroci Cerkve, otroci Matere Marije in otroci naših 

mater. 

Mame, Cerkev, Marija – hvala! 
Predrage mame, hvala, hvala za to, kar ste v družinah, in za to, kar 

dajete Cerkvi in svetu. In tudi tebi, ljuba Cerkev, hvala, hvala, ker si 

mati. In tebi, Marija, Božja Mati, hvala, da nam kažeš Jezusa.« (Papež 

Frančišek v katehezi med splošno avdienco v Avli Pavla VI.; Vatikan, 

7.1.2015) 

Smo družba brez očetov 
 

 »Beseda 'oče' je nam kristjanom še posebej ljuba, saj nas je Jezus učil, 

naj se z njo obračamo na Boga. Način, kako jo je uporabljal in s tem 
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pokazal na svoj poseben odnos z Bogom, je besedi 'oče' dal novo 

globino. Blagoslovljena skrivnost tesne bližine Boga, Očeta, Sina in 

Duha, ki jo je razodel Jezus, je srce naše krščanske vere. 

Smo družba brez očetov 
Beseda 'oče' je vsem znana, je univerzalna beseda. Kaže na temeljni 

odnos, ki je tako starodaven kot zgodovina človeka. A danes bi lahko 

rekli, da je naša družba brez očetov. Predvsem v zahodni kulturi je lik 

očeta simbolično odsoten, oslabel, odstranjen. Sprva je to bilo 

razumljeno kot osvoboditev: osvoboditev od očeta gospodarja, od očeta 

kot predstavnika zakona, ki se vsiljuje od zunaj, od očeta kot cenzorja 

sreče otrok in kot ovire za osamosvojitev in avtonomijo mladih. Včasih 

je v nekaterih domovih kraljeval avtoritarizem, v nekaterih primerih 

naravnost nasilje: starši so otroke imeli kot sužnje, niso upoštevali 

osebnih potreb njihove rasti; očetje jim niso pomagali, da bi se 

svobodno podali na svojo pot, prevzeli svoje odgovornosti, da bi gradili 

svojo prihodnost in prihodnost družbe.  

Očetova odsotnost povzroča rane 
A kot se pogosto zgodi, smo prešli iz ene skrajnosti v drugo. Zdi se, da 

problem naših dni ni več toliko vsiljiva navzočnost očetov, ampak prej 

njihova odsotnost, njihov beg. Očetje so včasih tako osredotočeni nase, 

na svoje delo in včasih na svoje individualne uresničitve, da pozabijo 

tudi na družino. Otroke pa pustijo same. Že kot škof v Buenos Airesu 

sem zaznal občutek osirotelosti, ki ga danes živijo otroci. Ko sem očete 

spraševal, ali se igrajo s svojimi otroki, ali imajo pogum in ljubezen za 

'tratenje časa' z otroki, so odgovarjali, da nimajo časa, ker imajo veliko 

dela. Tako je oče bil odsoten v življenju tistega otroka. Krščanske 

skupnosti morajo biti veliko bolj pozorne: odsotnost očetovskega lika v 

življenju otrok in mladih povzroča vrzeli in rane, ki so lahko tudi zelo 

velike. V resnici se lahko deviantna vedenja otrok in najstnikov v veliki 

meri pripišejo ravno tej prikrajšanosti, pomanjkanju verodostojnih 

zgledov in vodij v njihovem vsakdanjem življenju, pomanjkanju 

očetovske bližine in ljubezni. Občutek osirotelosti, ki ga danes živijo 

mnogi mladi, je mnogo resnejši kot mislimo. 
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Očetje, ki ne znajo zavzeti svojega mesta v družini 
Otroci so torej sirote v družini, ker so očetje pogosto tudi fizično 

odsotni od doma, predvsem pa zato, ker tudi ko so doma, se ne vedejo 

kot očetje, ne pogovarjajo s svojimi otroki, ne izpolnjujejo svoje 

vzgojne naloge, s svojim zgledom in besedami otrokom ne posredujejo 

tistih vrednot, življenjskih pravil, ki jih potrebujejo kot kruh. 

Kvalitetna vzgoja očetovske navzočnosti je toliko bolj potrebna kolikor 

bolj je oče prisiljen zaradi dela biti daleč od doma. Včasih se zdi, da 

očetje ne vedo dobro, katero mesto naj zavzamejo v družini in kako naj 

vzgajajo otroke. In tako se v dvomu vzdržijo, se umaknejo in opustijo 

svoje odgovornosti ali pa se zatečejo v vrstniški odnos z otroki. Sicer je 

res, da mora oče biti tovariš svojemu sinu, a ne da bi pri tem pozabil biti 

mu oče. Če se obnaša samo kot njemu enak vrstnik, to za otroka ni 

dobro. 

Očetovska odgovornost civilne družbe 
Vse to vidimo tudi v civilni skupnosti, ki ima s svojimi ustanovami 

določeno odgovornost do mladih; odgovornost, ki je včasih 

zanemarjena ali pa slabo izvajana. Tudi ta jih pogosto pušča sirote in 

jim ne ponudi perspektivne resnice. Mladi tako ostanejo sirote, brez 

varnih poti, ki bi jih lahko prehodili; sirote brez učiteljev, ki bi jim 

lahko zaupali; sirote brez idealov, ki bi jim ogreli srca; sirote brez 

vrednot in upanja, ki bi jih vsakodnevno podpirala. Namesto tega so 

morda napolnjeni z idoli, ki pa jim ropajo srce. Prisiljeni so sanjati o 

zabavah in užitkih, ne omogoči pa se jim dela; prevarani so z bogom 

denarjem, odtegnjeno jim je pravo bogastvo. 

»Ne bom vas zapustil sirot« 
Dobro bo torej za vse, očete in otroke, da ponovno prisluhnejo Jezusovi 

obljubi učencem: 'Ne bom vas zapustil sirot' (Jn 14,18). On je namreč 

Pot, ki jo je treba prehoditi, Učitelj, ki ga je treba poslušati, Upanje, da 

se svet lahko spremeni, da ljubezen premaga sovraštvo, da sta mogoča 

bratska prihodnost in mir za vse. Morda bi kdo lahko rekel, kako je 

današnja kateheza negativna, saj sem govoril samo o odsotnosti očetov. 

Obljubim, da bom prihodnjo sredo govoril o lepoti očetovstva.« (Papež 

Frančišek med splošno avdienco v Avli Pavla VI., 28.1.2015) 



6 
 

5 temeljnih 
načel za tvojo 

srečo 

  

Kako jih uresničuješ 
pri delu, pri igri, v 

pogovorih? 

  

Kako ti drugi 
nasprotuje in 

ugovarja? 

  

Kako na ugovore 
odgovarjaš? 
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5 temeljnih 
načel za vajino 

srečo 

  

Kako jih 
uresničujeta pri 
delu, pri igri, v 

pogovorih? 

  

Kako ti drugi 
nasprotuje in 

ugovarja? 

  

Kako na ugovore 
odgovarjaš? 
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Privatizacija zveličanja je napačna pot 

»Res je, da nas je Jezus vse rešil, a ne kar na splošno. Vse, a tudi 

vsakega, z imenom in priimkom. To je osebno zveličanje. Res je, da 

sem rešen; Gospod me je pogledal, zame je dal svoje življenje, odprl je 

ta vrata, to novo pot zame; vsak med nami lahko pravi: 'Zame.' Nevarno 

je, da bi pozabili, da nas je odrešil vsakega posebej, a kot eno ljudstvo. 

Gospod vedno rešuje 'v ljudstvu'. Od trenutka, ko je poklical Abrahama, 

mu je obljubil, da bo naredil eno ljudstvo. Gospod nas rešuje znotraj 

enega ljudstva. Zato nam apostol Pavel v Pismu Hebrejcem pravi: 

'Mislimo drug na drugega.' Zveličanje torej ni samo zame. Če ga 

razumem na ta način, se motim in sem na napačni poti. Privatizacija 

zveličanja je napačna pot. 

Sporočati vero, upanje in ljubezen 
Trije kriteriji preprečujejo to 'privatiziranje zveličanja': vera v Jezusa, 

ki nas očiščuje; upanje, ki pomaga zreti v obljube in iti naprej; in 

ljubezen, kar pomeni biti pozorni drug do drugega, se od blizu 

spodbujati k ljubezni in dobrim delom. 

Ko sem v župniji ali v kakršni koli skupnosti, lahko znotraj nje 

privatiziram zveličanje in sem tam bolj z družbenega vidika. A da 

zveličanja ne bi privatiziral, se moram vprašati ali sporočam vero, 

sporočam upanje, sporočam ljubezen. Če se v neki skupnosti ne 

pogovarjajo, če drug drugega ne spodbujajo v teh treh krepostih, so 

člani te skupnosti privatizirali vero. Vsak išče svoje lastno zveličanje, 

ne pa zveličanje vseh, zveličanje ljudstva. Jezus pa je rešil vsakega, a 

znotraj ljudstva, znotraj Cerkve. Zveličanje zunaj Cerkve je v tem 

smislu fikcija. Res je sicer, da si rešen, a ne tako, kot te je rešil Gospod. 

Cerkvene skupinice, ki zapustijo Božje ljudstvo 
Avtor Pisma Hebrejcem ponudi zelo pomemben praktičen nasvet, in ta 

je: 'Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado.' Do 

tega pride, ko smo del nekega zbora, župnije, kakšne skupine in 

začnemo druge soditi, pojavi se neke vrste prezir do drugih. To niso 

vrata, to ni nova in živa pot, ki jo je odprl Gospod. Te osebe prezirajo 
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druge, zapustijo celotno skupnost, zapustijo Božje ljudstvo. Privatizirali 

so zveličanje. Mislijo, da je zveličanje samo zanje, za njihovo 

skupinico, ne pa za celotno Božje ljudstvo. In to je zelo velika napaka. 

Temu pravimo cerkvena elita. Ko se med Božjim ljudstvom oblikujejo 

te skupinice, mislijo, da so dobri kristjani. Morda imajo dobre namene, 

a vendar so skupinice, ki so privatizirale zveličanje. 

Bog nas rešuje kot eno ljudstvo 
Bog nas rešuje kot eno ljudstvo in ne kot elite, ki smo jih ustvarili s 

svojimi filozofijami ali našim načinom razumevanje vere. To niso 

Božje milosti. Vprašajmo se: Ali imam to težnjo, da bi privatiziral 

zveličanje zase, za mojo skupinico, za mojo elito? Ali pa ne zapuščam 

Božjega ljudstva in se od njega ne oddaljim, ampak sem vedno v 

skupnosti, v družini, z govorico vere, upanja in dobrih del? Gospod naj 

nam podeli milost, da bi se vedno čutili kot Božje ljudstvo, osebno 

rešeni. To je namreč resnica: On nas rešuje z imenom in priimkom, a 

rešuje nas znotraj enega ljudstva, ne v skupinici, ki si jo ustvarim zase.« 

(Papež Frančišek med sv. mašo v Domu sv. Marte, 29.1.2015) 
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5 temeljnih 
načel za 

družinsko srečo 

  

Kako jih 
uresničujeta pri 

vzgoji, pri druženju 
z otrok, v 

pogovorih? 

  

Kako ti drugi 
nasprotuje in 

ugovarja? 

  

Kako na ugovore 
odgovarjaš? 
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DUHOVNE VAJE – MLAJŠA ZAKONSKA SKUPINA,  29. 1. – 1.2. 2015 

PETEK  
8.00-8.30 – zajtrk 
8.30 – 8.45 – molitev v kapeli 
8.45 – 9.00 – uvajanje otrok v varstvo 
9.00 – 12.00 – razmišljanje (varstvo za otroke) 
12.00 – 12.30 – Angel Gospodov, skupen čas 
12.30 – 14.45 – kosilo in prosto za spanje, sprehod, igro, pogovor … 
14.45- 15.00 – uvajanje otrok v varstvo 
15.00 – 17.30 – razmišljanje (varstvo za otroke) 
17.45 – 18.30 – sveta maša 
18.30 – družinski večer in večerja, odpravljanje spat, molitev 
 
SOBOTA 
8.00-8.30 – zajtrk 
8.30 – 8.45 – molitev v kapeli 
8.45 – 9.00 – uvajanje otrok v varstvo 
9.00 – 12.00 – razmišljanje (varstvo za otroke) 
12.00 – 12.30 – Angel Gospodov, skupen čas 
12.30 – 14.45 – kosilo in prosto za spanje, sprehod, igro, pogovor … 
14.45- 15.00 - uvajanje otrok v varstvo 
15.00 – 17.00 – razmišljanje (varstvo za otroke) 
17.15-18.00 - sveta maša 
18.00 - večerja 
18.30 - 20.00 - pevske vaje, odpravljanje spat, molitev 
 
NEDELJA 
8.00-8.30 – zajtrk 
8.30 – 8.45 – molitev v kapeli 
8.45 – 9.00 – uvajanje otrok v varstvo 
9.00 – 12.00 – razmišljanje (varstvo za otroke) 
12.00 – 12.30 – Angel Gospodov, igra, skupen čas 
12.30 – 15.30 – kosilo in prosto za spanje, sprehod, igro, pogovor, 
pospravljanje … 
16.00 – sveta maša 
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