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_ Z otroki ravnamo tako kakor s sabo. 
_ Otroci nam vedno vračajo, kar jim mi dajemo. 

_ In kaj jim pravzaprav res dajemo? 
_ In kaj dajemo sebi? 

Jasper Juul, danski pedagog 
 
1. RAZLIČNI ODZIVI FANTOV IN DEKLET NA LOČITEV 
Med fantovskim in dekliškim srečevanjem z ločitvijo staršev so nekatere razlike. Ne pozabimo pa, da sta vsak 
otrok in njegova družina edinstvena, enkratna. Marko pripoveduje, kako so se njegovi otroci odzvali na 
ločitev: "Vsak se je z njo spoprijel drugače. Sin se je umaknil in o tem ni več govoril. Srednja hčerka je bila 
jezna na svojo mater. Najstarejša hčerka pa je jezna in zelo glasna." 
Dr. Bob Barnes pravi, da "v družini, v kateri je oče odsoten, dekleta začno prej hoditi na zmenke in so bolj 
spolno dejavna kakor druga. Fantje pa so bolj uporni. Ni namreč moškega lika, po katerem bi se oblikovali." 
Linda Jacobs pa trdi: "V družinah, v katerih je oče odsoten, sinovi poskušajo biti zelo mačo. Dvigujejo uteži in 
obiskujejo 'bodybuilding'. V družinah brez matere hčerke težijo k pretirani ženskosti in se oblačijo, kakor da so 
bolj odrasle. Oboji, fantje in dekleta, pa poskušajo nadomestiti odsotnega roditelja." 
Spodbudite župnijske člane, naj bodo vzornik vašim otrokom (moški in ženski lik). Lahko zaprosite kak zdrav 
par, ki ima podobno stare otroke, kakor so vaši, da jih povabita v svojo družino, da skupaj preživijo nekaj 
časa. Za vaše otroke je dobro, da doživijo tudi dvostarševsko družino. 
O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota! Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti. Opajajo se z 
obiljem tvoje hiše, v reki svojih radosti jih napajaš. Zakaj v tebi je izvir življenja, v tvoji luči vidimo luč. (Ps 
36,8–10) 
Dragi Gospod, pomagaj mi, da bom občutljiv za edinstvene odzive svojih otrok. Naj ne sodim in ne 
predvidevam, ampak naj bom odprt za poslušanje in spoštljivo podporo do njih. Amen. 
1.1 Odziv dojenčkov 
Otroci se na ločitev odzivajo glede na svojo starost. Majhni lahko začutijo težavo skozi starše – otrok se 
zaveda, kdaj so samo telesno, ne pa tudi čustveno navzoči. To lahko vpliva na njegovo spanje in hranjenje. 
Tudi če sta oba starša čustveno vpletena in povezana z otrokom, se z ločitvijo prekine njegova rutina. 
Znajde se v dveh domovih, dveh gospodinjstvih, dveh vrstah vonjev in zvokov. Sprememba spalnega ritma 
prav tako pomembno vpliva na dojenčka in majhnega otroka. Na majhne lahko vpliva že sprememba 
pohištva, toliko bolj pa izginjanje enega od staršev. Zato je pomembno vzpostaviti stalno dnevno rutino, ki 
bo vašemu otroku pomagala, da se bo počutil varnega. 
Mnogo dojenčkov in majhnih otrok bo imelo vnetje ušes in druge bolezni, npr. težave z želodcem, prehlad in 
drisko. Staršem, ki se ločujejo, bolan otrok le še oteži že tako težek položaj in stresno življenje. Otrok seveda 
zaznava stres staršev, to pa še poveča negotovost, ki jo doživlja. 
S svojim otrokom bodite vsak dan v ljubečem in nežnem stiku. Učite se imeti srce, ki je blago in prijazno do 
vsakogar. Pri tem lahko zelo pomaga blagoslavljanje "sovražnikov" ter zahvaljevanje za težo in težave. Če se 
jezite na svojega bivšega ali na kogar koli, bo otrok to zaznal in se od vas učil. Vaš namen, da bi ga vsega 
tega obvarovali, vam ne bo prav nič pomagal. 
Človek nežnega srca ima blagoslovljeno življenje, trdosrčnež pa težko živi. 
Blagor človeku, ki je vedno v strahu, kdor pa zakrkne svoje srce, pade v hudobijo. (Prg 28,14) 
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. (Rim 12,14) 
Jezus nauči me, da bom svoje življenje oblikoval po tvojem življenju. Hočem biti prijazen, sočuten in ljubeč 
do vsakogar. Želim, da bi se otroci tega naučili od mene. Amen. 
 


