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Spoštovani!
S pričujočim dopisom vas ponovno prosimo za pomoč pri dejavnostih povezanih s prizadevanji za
ohranitev vrednote družine, ki jih podpirajo tudi slovenski škofje.
Posredovanje kontaktnih oseb iz vaše župnije.
Ker nekatere župnije še niste sporočile kontaktnih podatkov štirih oseb, ki bodo pomagale pri
organizaciji dejavnosti v podporo družini v vaši župniji (pomoč pri zbiranju podpisov, obveščanju,
drugih dejavnostih...)., vas ponovno prosimo, da nam slednje posredujete čim prej, saj jim v
nasprotnem primeru ne moremo posredovati potrebnih informacij in navodil. Podatke (župnija, ime,
priimek, tel. št. in e-naslov) posredujte dr. Mojci Bertoncel, tajnici Škofijskega urada za laike
Nadškofije Ljubljana (na e-naslov: za.otroke.gre@rkc.si oz. tel. št.: 01/234 26 51).
Pot do referenduma po korakih:
1. korak. Do 10.3.2015 vložitev pobude za referendum v Državni zbor, ki jo podpre najmanj 2500
ljudi s svojimi podatki in podpisi. Namen Koalicije »Za otroke gre!« je, da se zbere čim več
podpisov in se tem okrepi zavest, da ni še nič izgubljenega in da je vsak od nas odgovoren ter lahko
da svoj prispevek. Te podpise bomo zbirali tudi po župnijah in jih ni treba overiti na upravni enoti.
2. korak. Po oddaji teh podpisov predsednik Državnega zbora v roku enega tedna (predvidoma bo
to med 16.3. in 23.3.) določi 35 dni rok za zbiranje overjenih podpisov. Ti podpisi za zahtevo za
referendum se bodo zbirali na upravnih enotah in krajevnih uradih in jih je treba overoviti.
Prosimo vas torej za pomoč pri zbiranju podpisov v dveh fazah:
1. V nedeljo 8.3.2015 vas prosimo za zbiranje podpisov po župnijah za pobudo za razpis
referenduma, ki jih ni potrebno overoviti!
Predlagamo vam, da vernike k oddaji podpisa spodbudite s svojimi besedami ali s spodnjim
oznanilom:
Zakonska skupnost med enim možem in eno ženo je osnovna ureditev družinskega odnosa po naravi
in tudi na temelju svetopisemske vere. Temu nasprotuje sprejeti zakon, ki redefinira zakonsko zvezo.
Ta naj bi po novem bila zgolj »življenjska skupnost dveh oseb«. S to težnjo bi Slovenija vstopila v
trend zadnjih nekaj let v zahodnem svetu, ki nasprotuje naravnemu razumevanju življenjske
skupnosti ženske in moškega, ki je naraven prostor za posredovanje novega življenja in hkrati
najboljše okolje za vzgojo in razvoj otroka. Tu ne gre za diskriminiranje skupnosti, ki tega
potenciala nimajo, ampak zgolj za sprejemanje naravnih danosti, ki jih seveda sprejema tudi nauk
Katoliške Cerkve, kakor tudi velika večine ostalih velikih monoteističnih veroizpovedi. Katoliška
Cerkev ni nikoli nasprotovala, da se uredijo še nekatere manjkajoče socialne pravice oseb istega
spola, ki skupaj živijo in obžaluje, da do tega še ni prišlo. Vendar pa ne na način, da se rušijo
temeljna naravna dejstva, ki izhajajo iz tega, da obstajata ženski in moški spol, da so med njima
razlike, vendar tudi čudovito dopolnjevanje, ki se v vsej polnosti lahko udejanji v skladnem
družinskem življenju. Dejstvo, da žal v mnogih slovenskih družinah ni vse tako, da je v mnogih
družinah tudi veliko slabega in hudega, ne more in ne sme biti razlog za rušenje tega naravnega

dejstva, ampak naša dodatna odgovornost, da še bolj okrepimo molitev za družine in prizadevanja
za vzgojo za družinsko življenje. Kot je pri sveti maši 3.3.2015 poudaril ljubljanski nadškof msgr.
Stanislav Zore: »Naj bodo ta naša prizadevanja za spoštovanje moža in žene v slovenski
zakonodaji, hkrati tudi priložnost za izboljšanje kvalitete odnosov v naših družinah.« Cerkev v teh
prelomnih časih ne more drugače, kakor da v korist ljudi in vse družbe brani vrednote zakonske
zveze in družine, zato vse vabim, da po sveti maši oddate svoj podpis v podporo prizadevanjem za
ohranitev vrednote družine. Tudi vaš podpis je pomemben in potreben za oddajo pobude za razpis
referenduma o spremembah družinskega zakona. Obenem vas obveščam, da se bo predvidoma med
16.3. in 23.3.2015 začela druga faza zbiranja podpisov in sicer zbiranje 40.000 na upravni enoti
overovljenih podpisov za razpis referenduma, k čemur bomo prav tako vsi povabljeni.
Formularji za zbiranje podpisov 8.3.2015. Formularje za zbiranje podpisov prilagamo tej pošti.
Razmnožite si jih v zadostnih izvodih, da bodo vsi, ki želijo oddati svoj podpis, to lahko storili.
Formularje smo vam posredovali tudi na elektronske naslove župnij oz. župnikov, s katerimi
razpolagamo. Formular je objavljen tudi na spletni strani: http://24kul.si/ Če naše e-pošte doslej
niste prejemali, pa želite, da vam pošljemo formular, nam to, prosim, sporočite na e-naslov:
za.otroke.gre@rkc.si in poslali vam jih bomo na želeni e-naslov. Vsa navodila o izvedbi zbiranja
podpisov in formularje bodo preko e-pošte prejele tudi kontaktne osebe, katerih e-naslove ste nam
posredovali.
Izvedba zbiranja podpisov. Vernikom jasno razložite, kje bodo lahko oddali podpis podpore,
kontaktnim osebam, ki bodo skrbele za zbiranje podpisov pa omogočite ustrezen prostor za zbiranje
podpisov, kjer bodo tudi same lahko ljudi povabile k oddaji podpisa. Kontaktne osebe bodo za
zbiranje podpisov potrebovale mize, več svinčnikov in več kopij formularjev, da bo zbiranje
podpisov lahko potekalo hitro in nepotrebno čakanje na oddajo podpisa ljudi ne bo odvračalo od
tega, da se podpišejo. Zbiratelji podpisov naj bodo pozorni, da bodo podpisniki pravilno izpolnili
vsa polja na formularju.
Oddaja in posredovanje 8.3.2015 zbranih podpisov neposredno organizatorju! Župniki in
redovni predstojniki formularje s podpisi najkasneje v ponedeljek do 10.00 oddajte svojemu
dekanu. Dekani zbrane podpise v ponedeljek do konca uradnih ur osebno prinesite na škofijo, od
koder bodo podpise posredovali neposredno organizatorju zbiranja podpisov.
2. Vernike preko oznanil oz. župnijskega lista obvestite, da se bo predvidoma med 16.3. in
23.3.2015 pred upravnimi enotami in krajevnimi uradi pričelo zbiranje 40.000 podpisov, ki
morajo biti overjeni.
Za vse dodatne informacije ali v primeru kakršnekoli nejasnosti se obrnite na dr. Mojco Bertoncel
iz Škofijskega urada za laike Nadškofije Ljubljana (e-naslov: za.otroke.gre@rkc.si oz. tel. št.:
01/234 26 51).
Vnaprej se vam zahvaljujem za vso podporo na področju zavzemanja za vrednoto družine ter vas
lepo pozdravljam.
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