
V soboto, 11. februarja 2017, dopoldne je bilo zelo živahno v Krekovi dvorani župnišča v zasneženih Selcih. V 
organizaciji Družinske akademije smo gostili predavateljici Katarino Nzobandora in Kristino Kosmač iz Zavoda 
ŽIVI!M, ki sta nam spregovorili o pomembni temi, o odraščanju in spolnosti, s katero se pri vzgoji srečujemo 
tako starši kot prvi in najpomembnejši otrokovi vzgojitelji in učitelji, kot tudi kateheti, vzgojitelji in učitelji po 
vrtcih in šolah, pa še mnogi drugi. Predavanja z delavnico na temo KAKO Z OTROKOM SPREGOVORITI O 
SPOLNOSTI? se je udeležilo okoli 40 odraslih iz območja Škofje Loke in obeh dolin, Selške in Poljanske. 
 
Predavateljici sta nam vsem položili na srce, da je ključ do pravilnega pristopa k vzgoji za zdravo spolnost 
naših otrok zdrav, iskren, pristen odnos nas samih do tega vprašanja. Kaj jaz mislim o tem? Kajti naprej 
vedno lahko damo le tisto, kar je v nas samih. Spolnost je komunikacija do sebe in do drugih ter zajema TELO, 
ČUSTVA in PSIHO, torej celovitost naše TELESNE, DUŠEVNE IN DUHOVNE NARAVE.  
 
Kristjani se zavedamo, da je spolnost SVETA STVAR. (op. avt., vzeto iz knjige Jason Evert: Teologija telesa 
zanj / zanjo, iz predgovora: Papež Janez Pavel II. je v nizu 129 govorov pokazal na lepoto božjega načrta za 
spolno ljubezen in na veselje, ki ga ta prinaša. To novo vizijo spolnosti, ljubezni in človeške osebe je 
poimenoval teologija telesa. Če rečemo »teologija telesa«, je isto, kot če bi rekli »ustvarjeni po božji podobi«. 
To pomeni, da naše telo ni samo biološko, pač pa je tudi – in še bolj – teološko. Če znamo uporabiti svoje oči, 
da z njimi zares vidimo, nam telo ponuja poglobljeno »študijo o Bogu«. Tako kot umetniško delo kaže na 
umetnikovo srce, človeško telo kaže na srce Boga, ki nas je ustvaril.) 
 
Kako pa na spolnost gleda naša širša družba, s kakšno podobo o spolnosti se danes srečujemo v našem 
okolju? Mediji nam preko reklam, filmov, glasbe, knjig, revij, mode, celo »kulturnih« in umetniških« dogodkov, 
itd. nam spolnost prikazujejo razvrednoteno, izrabljeno, skrčeno na raven telesa, ki je v funkciji uporabe in 
namenjena uživanju. 
 
Skozi predavanje smo postopoma gradili prostor zaupanja, ki je ključen tudi za to, da bodo naši otroci v zavetju 
svojega doma začutili, da lahko s svojimi starši odkrito spregovorijo o nečem, kar jim je težko, nerazumljivo, 
kar se dotika najglobljih in najbolj intimnih področij naše človeške narave. Naši otroci v prvi vrsti potrebujejo 
starše, ki jim bomo prvi posredovali dobro novico o tem, kdo in kaj sta moški in ženska, v čem  sta moč in 
poslanstvo moškosti in ženskosti. Najprej s svojim zgledom, potem pa tudi preko besede. Ker to kar otrok vidi 
in začuti, ponotranji in prenese naprej. 
 
Čas nas je prehitel, da bi lahko podelili svoje izkušnje in si izmenjali dragocene odgovore na številna 
vprašanja. To nam ostaja do naslednje priložnosti! Razšli smo se z željo, da bi o tem morali večkrat 
spregovoriti in z zavestjo, da začnemo najprej pri sebi. Obenem smo izpostavili potrebo po tem, da bi tudi po 
naših osnovnih šolah, ki so (oz. bi morali biti po svojem osnovnem poslanstvu) »podaljšana roka« staršev, 
področje spolnosti in odraščanja našim otrokom predstavili na način, ki zajema vse tri narave – telesno, 
duševno in duhovno dimenzijo. Starši smo poklicani in dolžni, da z vodstvom šole uskladimo naša pričakovanja 
glede temeljnih vrednot, na osnovi katerih želimo vzgajati naše otroke, saj je to tudi naša ustavna pravica (op. 
avt., iz Ustave Republike Slovenije (1991), 41. člen (svoboda vesti): Starši imajo pravico, da v skladu s svojim 
prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo; 54. člen (pravice in dolžnosti staršev): 
Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke.). 
 
Hvala domačemu župniku Damjanu Proštu, da nas je prijazno gostil, za iskren pozdrav in blagoslov srečanja. 
Hvala starološkemu župniku Alojzu Snoju, ki je s svojo prisotnostjo pokazal na pomembnost te vsebine za 
Cerkev. Hvala domačim animatorjem, ki so z ljubeznijo, mladostno razigranostjo in navdihom za ustvarjalnost 
poskrbeli za skupino otrok, ki so jim bili zaupani v varstvo. Hvala Jakobu Florjančiču za glasben uvod v 
srečanje z izvedbo skladbe Sneaking Svena Erika Wernerja v ritmu tanga na kromatično harmoniko. Hvala 
zakoncema Andreju in Andreji Megušar, ki sta kot domačina iz sosednje Dolenje vasi, t.i. »Prevčeve vasi«, 
nosila glavno breme organizacije in povezovanja dogodka. In hvala vsem, ki ste prišli na srečanje, da ste si 
vzeli čas za druženje in nam s tem izkazali zaupanje. 
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