1

Glasnik stranke Glas za otroke in družine

številka 7

Drage prijateljice in prijatelji!
Upam, da se imate poleti lepo. Da vam zdravje
služi in da ste se v vročih dneh lahko ohladili ter
imeli ob sebi ljudi, ki vas imajo radi.

Pred nami je novo delovno leto. Seveda upamo,
da bomo bolj uspešni. Slovenija nas več kot očitno
potrebuje. Samo poglejte sestavljanje vlade! Zelo
malo napovedujejo od tistega, kar smo prepričani,
da je najbolj potrebno za našo prihodnost: pomoč
mladim, družinam, več otrok... Nekaj sicer obljubljajo upokojencem in nekaj davčne razbremenitve plač.
Bomo videli, če bo kaj iz tega. Tudi v preteķlosti so
obljubljali, pa zelo malo naredili. Napovedujejo celo
nove obdavčitve, nepremičninski davek itn. V šole
nezadržno vdira teorija spola, s katero hočejo otroke
prepričati, naj si sami izbirajo spol. Z Levico v vladi
lahko pričakujemo, da bo tega še več.
Skratka, naše delovanje bo nujno potrebno tudi
v novem šolskem letu.
S polno paro naprej in lepo se imejte!
Aleš Primc

Za nami je težko leto. Ob pogledu nanj me preveva velika hvaležnost. Da ste zmogli dostojanstveno prenesti vse križe, ki so nam bili naloženi. Še posebej se zahvaljujem Angelci Likovič, kandidatkam
in kandidatom za poslance ter članom IO in sveta.

september 2018

SPOŠTOVANE ČLANICE, ČLANI STRANK GLAS ZA OTROKE!
18. novembra 2018 bodo redne lokalne volitve, na katerih bomo v vseh občinah izvolili člane občinskih
svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. VABIMO VAS, DA SE V TE VOLITVE AKTIVNO VKLJUČITE
IN NAM DO PONEDELJKA, 10. SEPTEMBRA 2018, SPOROČITE NAMERO O VAŠI UDELEŽBI.
Glede nadaljnjih aktivnostih vas bomo obvestili naknadno.
Tel.: 031 330 436, elektronski naslov: glaszaotrokeindruzine@gmail.com.
Obilo blagoslova pri vašem nadaljnjem delu!
Andreja Megušar, tajnik

www.glaszaotrokeindruzine.si
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PRAVICA DO SVOBODE IZRAŽANJA
kazenski postopek proti tajniku Slovenske škofovske konference, dr. Tadeju Strehovcu / iz spletnih medijev
Portal Radia Ognjišče, zapisala Marta Jerebič, objavljeno 29. 08. 2018
Pred dnevi se je začel kazenski postopek proti tajniku Slovenske škofovske konference, dr. Tadeju Strehovcu, zaradi očitkov spodbujanja sovraštva, nasilja oziroma nestrpnosti na portalu
24kul.si. Slednji namreč spada pod Zavod za družino in kulturo
življenja, katerega direktor in lastnik je p. Strehovec. Za tožilstvo je
sporen članek z naslovom »Seznam članov abortivnega lobija, ki
nasprotuje pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov.«
Potem ko je Zavod Božji otroci od 10. februarja do 20. marca
2016 znova pripravil molitev za življenje – prenehanje splava v
ljubljanski bolnici, je 163 posameznic in posameznikov ter 13 organizacij na pristojne državne predstavnike in
institucije poslalo pobudo za zaščito ustavnih pravic žensk v Sloveniji. Seznam podpisnikov je objavila Mladina. »Problem je bil, ker smo na naši spletni strani uvrstili te podpisnike v t. i. okvir abortivnega lobija oziroma
zagovornikov usmrtitve nerojenih otrok,« je pojasnil p. Strehovec. Tožilstvo je ugotovilo, da so podpisniki in
podpisnice peticije po objavi članka začeli dobivati grožnje in so bili tarča verbalnih napadov tistih, ki jih je
članek spodbudil k takšnemu odzivu. Vendar p. Strehovec poudarja: »Tožilstvo do danes še ni podalo nobenih dokazov, da je zaradi omenjene objave podpisnikov prišlo do kakršnikoli napadov ali nasilja.«
»Po mojem mnenju je glavni namen sodnega postopka en sam: omejiti in sankcionirati govor v podporo pravici nerojenih otrok do življenja ali drugače rečeno utišati katoličane, ko gre za razprave v javnosti na
temo splava oziroma ko gre za molitev za nerojene otroke. To je seveda v popolnem nasprotju z 39. členom
ustave Republike Slovenije, ki govori o svobodi izražanja, in v popolnem nasprotju z 41. členom naše ustave,
ki govori o verski svobodi. Zato je po mojem mnenju na takšne pritiske po cenzuri potrebno odgovoriti s še
več govora o pravici vseh otrok do življenja, o negativnih posledicah predrojstvenega nasilja ter negativnih
zdravstvenih posledicah splava za matere, očete in celotno družbo. Takšen govor je zagotovljen v naši ustavi
in evropski konvenciji človekovih pravic in temeljnih svoboščin,« je dejal p. Strehovec.
»Ne gre za tožbo posameznih državljanov, ki se v nekem smislu ne strinjajo z objavo imen na spletni
strani zavoda 24kul.si. Država se prek okrožnega državnega tožilstva želi omejiti vsem nam katoličanom pravice, da bi javno izražali svoja verska stališča v javnosti. To je seveda nedopustno in po mojem mnenju oblika
kristjanofobije in nestrpnosti do katoličanov.«
Prva sodna obravnava bo 10. oktobra. P. Tadej Strehovec od sodnice pričakuje pošteno sojenje, ki se bo
končalo v nekem razumnem roku.
Portal časopisa Družina, objavljeno 31. 08. 2018
Izjava msgr. Stanislava Zoreta OFM, ljubljanskega nadškofa metropolita in predsednika Slovenske škofovske konference
Sodni postopek proti generalnemu tajniku Slovenske škofovske konference dr. Tadeju Strehovcu, ki se je
začel pred Okrožnim sodiščem, je poskus discipliniranja in posledično samocenzure vseh, ki mislijo in živijo
drugačne vrednote, kot jih zagovarjajo tako imenovana družbeno civilna gibanja, ki zagovarjajo splav.
Pri tem gre za poskus omejevanja svobode slovenskih katoličanov, da v javnosti ne bi govorili o vrednotah in vsebinah našega verskega in moralnega nauka. Upam, da bodo slovenski katoličani in drugi kristjani
ob teh poskusih prišli do spoznanja, da gre za preganjanje vere in s tem za protiustavno delovanje, saj ustava
v 41. členu zagotavlja svobodo izpovedovanja vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju. Prepričan sem, da bodo kristjani tudi preko tega sodnega postopka in njegove odmevnosti v javnosti spoznali,
da se je za pravice, ki nam jih zagotavlja naša ustava in ki so v demokratičnem svetu same po sebi razumljive,
potrebno tudi javno izpostaviti in jih zahtevati. Ob tem pričakujem, da bo tudi ta poskus vodil do večje demokratizacije našega družbenega prostora in do jasnejšega razumevanja ter sprejemanja verske svobode in
izražanja vere tudi v javnosti. Generalni tajnik SŠK uživa popolno zaupanje škofov in tudi sam ga podpiram v
njegovih prizadevanjih za spoštovanje življenja, verske svobode in človekovih pravic.

www.glaszaotrokeindruzine.si
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DRUŽINA KOT TEMELJ

»Gospod je dal čast očetu pri otrocih in določil materino pravico pri sinovih. Kdor spoštuje očeta,
dobi odpuščanje grehov, kdor časti svojo mater, je
kakor tisti, ki zbira zaklade (Sirah 3, 2-3)
Tako stara je ta modrost, zastarela pa v naši dobi.
Zastarela v našem ravnanju do očeta in matere. Potrebuje močno posodobitev, tako pri odnosu staršev
do otrok kot otrok do staršev. Odkar legebitra kvari
biblični odnos med starši in otroki in še mnoge druge, smo izpostavljeni izzivu, da znova vzpostavimo
Stvarnikovo zamisel družine in notranjih odnosov.
Kot prvi korak nam je nujna četrta zapoved: 'Spoštuj
očeta in mater.' Noben drugačen poudarek ne more
nadomestiti tega. Spoštovanje ima podobno vsebino
kot je spoštovanje svetega in ono spoštovanje, ki sta
si ga zakonca obljubila ob sklenitvi zakonske zveze:
… da te bom ljubil(a) in spoštoval(a) …, in v sožitju
z ljubeznijo povzdigne medsebojni odnos do same
odličnosti.«
Že dolgo razmišljam o tem, da bi bilo treba temo
vzgoje za družino vnesti v šolski sistem, v njegov
kurikulum. V kurikularnem svetu bi morali sodelovati taki strokovnjaki, ki te stvari pravilno pojmujejo. Poznam nekaj ljudi, ki celo predavajo o tem po
svetu in v Sloveniji in bi bilo njihovo sodelovanje pri
projektu dragoceno iz dveh razlogov: iz teoretičnega
kakor tudi empiričnega, saj so sami izkusili določene
stvari na svoji koži. Pri pripravi definicije družine bi
bilo treba upoštevati različne oblike družine, kakršne
obstajajo in tudi pripraviti program za vse družine,
ob tem da bi bilo treba povedati, da je družina po zamisli Stvarnika sestavljena iz očeta, matere in otrok.
Poleg »idealne« družine po zgledu Svete družine obstajajo tudi druge družine, ki so tudi lahko rodovitne
- zakonski par moškega in ženske brez otrok je družina, tudi samohranilka/samohranilec z otrokom/otroki
so družina, tudi sestavljene družine so družine.
Sodelavka mi je pripovedovala, kako učijo njenega sina v 4. razredu, kaj je družina – telesna vez

in vez dveh generacij (skupnost članov, ki so med
seboj povezani po telesni ali drugačni vezi). Kaj naj
to pomeni? Kot mi je obrazložila, to pomeni definicijo družine, ki nam jo želijo vsiliti, da bi zajeli tudi
razne oblike istospolnih skupnosti. Menim, da bi naša
stranka morala urediti, da se v šolski program uvede
definicija družine, ki bo sledila Stvarnikovi zamisli,
ob upoštevanju prej navedenih sprememb, ki jih prinese življenje. Pri tem pa bi bilo nujno tudi izboljšati
učenje o medsebojnih odnosih v družini, spoštovanju, komunikaciji, odprtih pogovorih, kajti ogromno
frustracij, čustvenih stisk in nesrečnih življenj izhaja iz
neurejenih odnosov v družini.
Iz tega naslova izhaja 4 x več za stranko Glas za otroke in
družine:
1. Več spoštovanja do mater in otrok – da se jim to pokaže, se da vsaki materi za vsakega otroka nek znesek.
2. Več spoštovanja do družin – vsakemu mlademu
novoporočenemu paru se da določen znesek, da
si lahko ustvarita skupen dom.
3. Več vzgoje za družino – v osnovnošolski kurikulum se uvede vzgoja o družini in odnosih v njej.
4. Več medgeneracijskega sožitja – v osnovnošolski kurikulum vnesti vzgojo za medgeneracijsko
sožitje, lahko preko praktikuma, z vključevanjem
starih staršev.
Vse ostalo, kar je potrebno za delovanje družbe, bo izhajalo iz zdravih družin, ki bodo vzgajale in
dajale družbi otroke, ki bodo sposobni dodajati novo
vrednost družbi. Tako bo poskrbljeno za upokojence,
za vse skupine ljudi, za ustvarjanje delovnih mest, za
inovativnost ... Skratka, DRUŽINA JE TEMELJ.

www.glaszaotrokeindruzine.si
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MLADI V NOVIH ČEVLJIH RASTEJO - V AKTIVNE DRŽAVLJANE
Vrtec Sončni žarek iz Stare Loke, ki v svoji praksi izvaja metodo Pedagogike skupnosti, je v sklopu
praznovanja svoje 15. obletnice delovanja pripravil
mednarodni pedagoški seminar z naslovom PEDAGOGIKA V DIALOGU. Različnost nas bogati, ki je potekal 16. in 17. junija 2018 v prostorih vrtca in v Jurjevi
dvorani v Stari Loki, občina Škofja Loka.
Mednarodni pedagoški seminar Pedagogika v
dialogu je med drugim predstavil izkušnjo, kako povečati zanimanje mladih za politiko in jih vključiti v
njeno soustvarjanje. Izkušnja je povezana s skupnostno pedagogiko, ki si je začela utirati pot na vzgojnem področju od vrtca dalje. O tem, kako krepiti aktivno državljanstvo, malo kasneje. Najprej nekaj misli
o pedagogiki v dialogu.
Seminarja sem se udeležila iz radovednosti, kaj
pravzaprav je dialoška pedagogika, ki se povezuje s
pedagogiko skupnosti in v čem je drugačnost in novost
od dosedanjih konceptov. Iz slišanega lahko rečem, da
so predstavljeni vzgojni pristopi, torej pedagoške prakse, takšne kot jih uveljavlja vrsta slovenskih vrtcev in
šol. In vendar sta njen izvor in cilj drugačna: v središče
postaviti osebo – vzgajati na izvorni izkušnji življenja
in ne graditi le na merljivih dosežkih in rezultatih (doseganje izobraževalnih ciljev). Kot so razlagali teoretiki
pedagogike v dialogu, danes tega vzgojnega principa
v praksi ne znamo udejanjati, saj obstaja ločnica med
učenčevim učenjem in njegovim življenjem izven učnega procesa. Posledično človek zaradi učenja v sebi ne
doživi sprememb. Profesor Matusov, utemeljitelj tovrstne pedagogike, je zato kritičen do konvencionalnega
pedagoškega pristopa, kjer so sicer učni cilji doseženi,
a procesa ne zapuščajo srečni in zadovoljni ljudje. Cilj
pedagogike dialoga je zahteven - vzgoja posameznika
in njega v skupnosti. Postavlja vzporednico z gonilno
silo Jezusovega evangelija: »Ljubite se med seboj!«

Življenje posameznika v skupnosti zahteva mnogo dialoga, medsebojnega sprejemanja in razumevanja, reševanja kompleksnih nalog, tako na ravni sobivanja dveh ali množice državljanov, kar pa že zahteva
razumeti in ustvarjati državno politiko. Cilj aktivnega
državljanstva je soustvarjanje življenja v skupnosti z
dialogom, ne z zapiranjem vase in izključevanjem. Ker
je v Evropi zanimanje mladih za politiko vse manjše
(v Sloveniji še posebej), je aktivno državljanstvo po
principu dialoške pedagogike začelo razvijati nekaj
profesoric z ene izmed italijanskih šol v italijanski Toscani, ki jo obiskuje veliko etničnih skupin. Izbrale so
vodilno geslo: javna zadeva je naša zadeva.
Najprej je začela majhna skupina mladih in si izbrala temo za eno leto. Vzpostavili so dramsko skupino in pripravili predstavo na to temo. Letošnja tema
je »fenomen žrtve«. Sicer so imeli npr. že teme »odvisnosti – odnosi med mladimi, »med-vrstniško nasilje«.
Občina proces sofinancira. Zanimanje med mladimi
in tako tudi za politiko se iz leta v leto veča, tako da
je iz te izkušnje nastala mreža docentov in voditeljev
skupin - dijakov in študentov. Od 15 mladih srednješolcev na začetku jih je zdaj vključenih že 550, srednješolcev in študentov. Mladi tako preko vprašanj, ki
si jih zastavljajo, tudi z umetniško besedo sami oblikujejo smisel v medsebojni interakciji in iščejo rešitve problemov zase in kot državljani tudi za družbo.
Oblikujejo torej politiko svoje skupnosti iz izkušenj in
potreb lastnega življenja – to pa hkrati pomeni osebnostno rast v skupnosti.
Do Toscane iz Slovenije ni daleč. Njihove izkušnje
bomo lahko prenesli v Slovenijo in mlade spodbudili
k medsebojnemu dialogu in zavedanju, da je moja
zadeva tudi tvoja, da je naša zadeva javna zadeva in
zadeva moje države.

www.glaszaotrokeindruzine.si
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VODNJAN NAS JE OSVOJIL
Draga družba, sobota in nedelja, 14. in 15. julija
2018 – sta bili zares izjemni! Kot štirje mušketirji smo
zaradi prepričanja, da je treba takoj nekje začeti in
sicer z Njim, izvedli romanje v Vodnjan in ponočni
politično-analitično-strateški sestanek v Savudriji pri
Angelci. Bilo je blagoslovljeno in prijetno srečanje.
Verjamem, da nas bo prihodnjič, morda tam nekje
koncem avgusta oz. septembra, za cel avtobus. Te
bomo obvestili pravočasno!

plašča, relikvije Jezusovih apostolov, pa še in še!
Znanstveniki so kljub najnovejšim tehničnim pripomočkom brez pojasnila dejstev. Nikjer na svetu ni toliko relikvij svetnikov na enem samem mestu! Čudeži
kar dežujejo. 2 Kr 13,21
Vodič nam je bil sam g. župnik Marijan Jelenić, ki
je razen Gaetana Gresslerja, ki je relikvije pred točno
200 leti predal Vodnjanu, najbolj zaslužen, da le-te
niso končale na pokopališču za cerkvijo! V bivšem hodniku in za glavnim oltarjem je uredil izjemno bogat
muzej relikvij, skratka fascinantno. Pokramljali smo z
njim in z veseljem bo vodič romarjem iz vrst naše
stranke, ki ima tako plemenito poslanstvo. Želi si, da
Uvodna epizoda, ki ji bo sledilo
nepozabno množično druženje:
Dve mušketirki in dva mušketirja v Vodnjanu

Za edinstveno bogastvo Vodnjana sem izvedela
pred nedavnim. 10 neiztrohnjenih svetih teles, starih
po nekaj stoletij, eno celo 17 stoletij, poltisočletna sv.
Nikoloza iz Kopra ima ohranjene še notranje organe in elastično kožo telesa, relikvije 300 svetnikov ih
46 svetnic, evidentiranih nad 750 relikvij – med njimi
delček Kristusove trnjeve krone in križa, Marijinega

Začni z Bogom vsako delo, da bo blagoslov
imelo! Raziskovali, okušali milosti
in prosili tudi zate. Konstruktivno druženje!
Kje:
Kdaj:
Čas:

Vodnjan in Savudrija
14. in 15. julija 2018
od zore do mraka

www.glaszaotrokeindruzine.si
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bi vest o tem milostnem kraju razširili naokrog. Podpira aktivnosti in blagoslavlja pa tudi začrtano pot
naše stranke.
Naš glavni namen pa je bil zahvala Gospodu in
priprošnja za našo stranko za v prihodnje; za posredovanje smo srčno prosili tudi vse svetnike, katerih
relikvije smo počastili. Pa ne samo za stranko – tudi
za vse potrebe vseh članov in njihove rodbine. Debela urica je prehitro minila, kot blisk. In že smo hiteli
k sveti maši v cerkev Karmelske Matere Marije. Nato
smo se na sprehodu skozi prelepo, zgodovinskih
obeležij polno mestece, nagradili z izvrstnim sladoledom. Pogrešali pa smo tebe. J
Polni prijetnega razpoloženja in zanosa ter lepih vtisov smo pri Likovičevih ob Angelčinem štrudlu
in Andrejevem čajčku ter Jožetovi žlahtnini posedeli
pod mogočno krošnjo kakija še dolgo v noč. In o čem

smo kramljali? Ja, malce smo se radovali nad doseženimi uspehi v preteklosti in ponovno soglasno potrdili pravilnost usmeritve gibanja in stranke Za otroke.
In seveda pomembnost poslanstva, ki je edinstveno.
In kaj vidimo kot oporne dogodke? Najprej zadostiti potrebi naših članov in simpatizerjev, da so
seznanjeni z najnovejšimi dogajanji in razmišljanji v
stranki. Želijo si vedeti tudi, kako nameravamo v prihodnje. Aktivirati /po pridobitvi dovoljenja za komuniciranje/ vse člane stranke in gibanja in simpatizerje
ter jih sprotno seznanjati z dogajanjem in predvidenimi projekti.
Morda pripravimo na Marijin praznik v začetku septembra srečanje za vse simpatizerje s sveto
mašo in nato druženje ob prigrizku in čaju na Kureščku. Konec septembra ali začetek oktobra bi že
bila primerna za naš 3. tabor GOD. To bi bil tudi lep
uvod v volilno kampanjo, ki se prične z 18. oktobrom.
Dobrodošle bi bile tiskovne konference in pa komentiranje aktualnih dogajanj v javnosti. Skladno z odzivi
ocenjujemo, da je program 4 x več, ki odraža našo
skrb za dobrobit vsakogar, izvrsten in dovolj širok, da
zajame vso populacijo.
Ja, mnogo izzivov je pred nami. Strnimo torej
glave in moči. Da bi vse zmogli, seveda ob Božji pomoči, predlagam množično skupno romanje v Vodnjan – za začetek! Pa kar kmalu. Soglašaš?
Prisrčen pozdrav vsem od Angelce, Andreja,
Jožeta in Majde!

www.glaszaotrokeindruzine.si
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KREKOVE MISLI ZA DANAŠNJI ČAS
Politično delo
Politično delo, ki ni obenem kulturno, je šušmarstvo.

(Iz oklica Slovenske socialne matice; Koledar Družbe sv. Mohorja 1919, str. 102)

Prijatelj, meni je katoličanstvo sveta reč; nad vse. Politika, to, veste, pa ni lepa reč. Grobo
je to delo, odurno, v zvezi s korupcijo, ki jo moramo preprečevati, zabranjevati, omejevati;
toda popolnoma teh reči skoraj ne moremo onemogočiti. Politiko delajo ljudje. Najsi bodo
še tako dobri, reciva, tudi plemeniti: ljudje so. Vse človeške slabosti padejo zato na sveto,
vzvišeno katoliško Resnico, ki je edina; ničesar ni katoličanstvo krivo; a na takih človeških
slabostih temelje potem vsi napadi na Cerkev, ki je prevzvišena, da bi mogla nositi
odgovornost za slabosti ljudi.

(Naša moč, 2. novembra 1917; Koledar Družbe sv. Mohorja 1919, str. 92)

Janez Evangelist Krek o politiki, v: Janez Evangelist Krek za Slovence, ur. Janez Juhant in Aleš Primc, Družina, 2017, str. 159.

Naša stranka GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
zagovarja vrednote, za katere se zavzema tudi Gibanje za otroke in družine in jih želi živeti, razširjati in
udejanjati – družina z očetom, mamo in otroci, ljubezen do domovine, spoštovanje človekovega življenja
in dostojanstva od spočetja do naravne smrti, resnica in poštenost, pravičnost in zvestoba – pri čemer
je Bog postavljen v samo srce in središče vsega delovanja. Življenje stranke predstavljajo ljudje, njihova
energija in volja do sprememb. Vseeno pa za razvoj in napredek nujno potrebujemo tudi finančna sredstva. V kolikor ste začutili, da bi
stranko GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE in njena prizadevanja za pravično in demokratično Slovenijo želeli finančno podpreti, lahko vaš
dobrodelni prispevek nakažete na TRR stranke: SI56 6000 0000 0755 022 s pripisom Donacija.
Še tako majhen prispevek, lahko naredi veliko spremembo.
Iskrena hvala, ker nam stojite ob strani s svojimi darovi in molitvijo! Vsi, ki ne zmorete darovati v finančnem smislu, iskreno povabljeni,
da nas še naprej podpirate z molitvijo.
Osnovni podatki stranke GLAS ZA OTROKE IN DRUZINE: DŠ: 45485712
Glavni tajnik stranke: mag. Andreja R. Megušar
Predsednik: Aleš Primc
MŠ: 4098137000
Tel.: +386 31 330 436
Naslov stranke: Stari trg 11 a, 1000 Ljubljana
TRR: IBAN SI56 6000 0000 0755 022 (LON d.d., Kranj) E-pošta: zaotrokeindruzine@gmail.com

www.glaszaotrokeindruzine.si
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