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Zakonska ljubezen: »živa podoba«, 
ki razodeva Boga

Sveti oče:

»Kako si predstavljamo Božjo ljubezen? Je na tem svetu kakšna konkretna danost, 
v kateri bi lahko to ljubezen videli na lastne oči? Vsekakor! To je družina! Božja 
podoba odseva v moškem in v ženski, v zakonski ljubezni, ki je živa ’podoba’, ki 
razodeva Boga.«
»Troedini Bog je občestvo ljubezni in družina je njegov živi odsev. Besede sv. Janeza 
Pavla II. nam pojasnjujejo: ’Naš Bog v svoji najgloblji skrivnosti ni samota, temveč 
družina, ker ima v sebi očetovstvo, sinovstvo in bistvo družine, ki je ljubezen. Ta ljubezen 
je v Božji družini Sveti Duh’. Družina torej Božjemu bistvu ni nekaj tujega.« RL 11

Pedro in Trini

Pedro: »Veva, da naju je Bog že od začetka časov namenil drug drugemu. Trini ljubim 
že vse od najine zaroke in še vedno cenim njeno gorečo ljubezen do življenja.«
Trini: »Všeč mi je Pedrov pogum. Popolnoma je predan vsem projektom, ki se jih 
loti, in se jim goreče posveti.«
»Prestopímo torej prag te vedre hiše, v kateri sedi družina za praznično mizo. V središču 
srečamo par, očeta in mater, z njuno zgodbo ljubezni. V njiju se uresničuje tisti prvotni 
načrt, ki ga sam Kristus jasno prikliče v spomin: ’Ali niste brali, da ju je Stvarnik od 
začetka ustvaril kot moža in ženo?’ (Mt 19,4). V teh besedah odzvanja naročilo Prve 
Mojzesove knjige: ’Zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater in se držal svoje žene in 
bosta eno telo’ (1 Mz 2,24)«. RL 9
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 Vabilo k razmisleku:

Prestopiva prag svojega doma: tam bova odkrila, kdo sva kot par in tudi zgodbo 
najine ljubezni, v kateri se uresničuje Božji načrt za naju.
Zaljubila sva se, ker sva v drugem ugledala iskro, ki je bila odsev Božje lepote.
Kaj te besede vzbudijo v naju?
Še vedno vidim to lepoto v drugem? Se kdaj spomnim nanjo?
Za trenutek se ustaviva in razmisliva o skrivnosti Jezusove navzočnosti v najini 
ljubezni.

 Družinska dinamika:

Ob skupnem gledanju fotografij najinega poročnega dne, se spominjava prvih 
trenutkov najine ljubezni. Sozakoncu ali družinskim članom lahko zaupava, zakaj 
sva se zaljubila.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Prisotni pari/družine so vabljeni, da se razdelijo v majhne skupine in si zaupajo 
kakšen spomin z začetka njihove ljubezenske zgodbe.

Molitev

Hvaljen, Gospod,
ki si nama podaril drug drugega
in naju ustvaril kot živi podobi
svoje Ljubezni.
Pomagaj nama, da bova vsak dan
bolj sposobna iskreno videti
drug drugega,
se pozorno poslušati,
iskreno govoriti drug z drugim,
si izkazovati sprejemanje, pozornost, ljube-
zen.
Nakloni nama, Gospod,
dar čudenja, da bova lahko občudovala 
lepoto najine zakonske ljubezni.
Amen.



Radost ljubezni

4

2 

Nikomur ni usojeno biti sam

Sveti oče

»Kako se rodi družina? Rodi se je iz srečanja med jaz in ti, med moškim in žensko, 
ki se odkrijeta in drug drugega ozdravita samote. Nikomur ni usojeno biti sam. Bog 
si je zamislil, da smo dar ljubezni drugemu in da v ljubezni ustvarjamo življenje.«
»Iz tega srečanja, ki ozdravlja samoto, izhajata posredovanje življenja in družina. […] 
’Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se bo pridružil svoji ženi in bosta oba eno 
meso’ […] Glagol ’pridružiti se’ v hebrejskem izvirniku nakazuje tesno ujemanje, fizično 
in notranjo pripadnost. […] Tako nam ne prikliče v spomin zakonske združitve samo v 
njeni spolni in telesni razsežnosti, temveč tudi v njeni svobodni ljubeči podaritvi.« RL 13

»Družina je poklicana, da med seboj deli dnevno molitev, branje 
Božje besede in obhajanje evharistije, da bi spodbudila rast ljubezni 
in bi se vedno bolj preobražala v tempelj, v katerem prebiva Sveti 
Duh.« RL 29

Pedro in Trini 

Trini: »Všeč mi je misel, da sva Božji orodji. Trdno sva prepričana, da ima za naju 
načrt in veva, da nama ga bo v svoji Previdnosti pomagal izpolniti.«
Pedro: »Naša družina je domača Cerkev. V njej je navzoča Božja ljubezen. Jezus 
je navzoč za našo mizo, v naši molitvi, v najini vzgoji 
otrok, v žalosti in v veselju.«
»Vemo, da je v Novi zavezi govor o ’Cerkvi, ki se zbira 
v hiši.’ […] Življenjski prostor družine se je spremenil v 
domačo cerkev, v kraj evharistije, navzočnosti Kristusa, 
sedečega za isto mizo. V Razodetju je prikazan nepozaben 
prizor: ’Glej, stojim pri vratih in trkam. Če kdo sliši moj 
glas in vrata odpre, bom vstopil k njemu in bom večerjal 
z njim in on z menoj’ (Raz 3,20). Tako je opisana hiša, 
ki sprejema v svojo notranjost Božjo navzočnost, skupno 
molitev in zato Gospodov blagoslov«. RL 15
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 Vabilo k razmisleku:

Po zakramentu zakona je v najini ljubezni navzoč živi Jezus, zato je naša družina 
domača Cerkev.
Razmisliva o tem, kaj ta čudovita resnica vzbuja v naju in to zaupajva sozakoncu 
ali družini.

 Družinska dinamika:

Se je kdaj zgodilo, da je moj sozakonec zaradi mojega ravnanja doživljal tre-
nutke osamljenosti? Pogovorita se o tem.
Otroke lahko vprašava, ali so v družini kdaj osamljeni.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Ali kot domača družinska Cerkev vemo, kako se ozirati okrog sebe in sprejemati 
ljudi, ki iz različnih razlogov doživljajo trenutke samote? Vsak par ali družina se 
lahko konkretno obveže in se spomni na nekoga, ki težko živi ali je osamljen.

Molitev:

Gospod Jezus,
hvaljen bodi, ker si navzoč 
v naši družini, v naši domači Cerkvi.
Pomagaj nam, da bomo pozorni na ljudi 
okoli sebe,
da se nihče ne bo počutil osamljenega
zaradi našega ravnanja,
ker ga ne bi sprejeli v svoj objem,
ker bi izrekli napačne besede.
Nakloni nam, da se bomo lahko ustavili,
in si z veseljem vzeli čas za poslušanje,
za sprejemanje drugih,
za dejanja usmiljenja in odpuščanja.
Amen.
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Pristna ljubezen vedno poraja življenje

Sveti oče

»Sposobnost para porajati življenje je podoba dinamične ljubezni, ki deluje v Bogu, 
Božjega ustvarjalnega delovanja. Rodovitna, porajajoča ljubezen je simbol notranje 
Božje resničnosti. Vedno, ko je spočet otrok, moški in ženska rojevata z Božjo po-
močjo. Sina ali hčer dajeta Bogu, ki posreduje v tej ljubezni. Zato je vsako človeško 
življenje edinstveno in dragoceno in ga je treba zaščititi.«
»Par, ki ljubi in posreduje življenje, je resnična in živa ’podoba’ – ne tista iz kamna ali 
zlata, ki jo dekalog prepoveduje – zmožna je pokazati Boga stvarnika in odrešenika. 
Zato postaja rodovitna ljubezen simbol notranje Božje resničnosti. […] Kajti sposobnost 
človeškega para, da posreduje življenje, je pot, po kateri se razvija zgodovina odrešenja. V 
tej luči postane rodoviten odnos para podoba, skozi katero odkrijemo in opišemo skrivnost 
Boga.« RL 11

Pedro in Trini 

Pedro: »Veva, da nama je otroke dal Bog, da niso najina last. Najina naloga pa je, da 
jim pomagava udejanjiti njihovo poslanstvo in uresničiti projekte v življenju.«
Trini: »Drug drugemu posredujemo vero: starši otrokom in otroci staršem. Starši 
posredujemo Božje očetovstvo in naši otroci nas učijo, kaj pomeni biti otrok.«

»Sveto pismo ima družino tudi za kraj poučevanja otrok v veri. […] ’Kar smo slišali 
in zvedeli, kar so nam naši očetje pripovedovali. Ne bomo prikrivali njih sinovom, pri-
povedovali bomo prihodnjemu rodu o Gospodovih slavnih delih in o njegovi moči in o 
čudežih, ki jih je storil. […] [Potem] bodo vstali in pripovedovali svojim sinovom’ (Ps 
78,3-6). Zato je družina kraj, kjer starši postanejo prvi učitelji v veri svojih otrok. Gre 
za ’obrtniško’ nalogo, ki se prenaša z osebe na osebo: ’In če te nekega dne tvoj sin vpraša 
[…] mu odgovori’ (2 Mz 13,14).« RL 16

»Evangelij nas spominja tudi na to, da otroci niso last družine, temveč da imajo pred 
sabo svojo lastno življenjsko pot. Če drži, da je Jezus zgled poslušnosti svojim zemeljskim 
staršem, tako da jim je podložen (prim. Lk 2,51), je tudi res, da pokaže, da življenjska 
izbira otroka in njegova osebna poklicanost lahko zahtevata ločitev, da bi se izročil 
Božjemu kraljestvu.« RL 18
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 Vabilo k razmisleku:

Najini otroci, v telesu in duhu, so darovi Boga, ki nama jih je zaupal, da jih 
bova vzgajala kot Njegove otroke. Kaj to konkretno pomeni za naju? Se tega 
zavedava?

 Družinska dinamika:

Najprej s sozakoncem in nato z družino razmišljamo o tem, kako smo bili v 
preteklih letih rodovitni z Gospodovo pomočjo.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

»Vsak, ki se boji Gospoda, je rodoviten.« (Glej Ps 128: 1-6).
Psalmist nima v mislih le bioloških otrok, ampak tudi vse otroke, ki jih lahko 
vsak par porodi v ljubezni do Svetega Duha.
Razmišljajmo o tem, kaj za našo družino pomeni porajanje življenja v skupno-
sti, ki ji pripadamo.
Kako lahko vsak dan konkretno izrazimo to porajanje? Kako lahko služimo 
drugim in skupnosti?

Molitev:

Sveta Nazareška družina,
prebudi v naši družbi zavest 
o svetem in nedotakljivem značaju družine,
kako neprecenljiva in nenadomestljiva do-
brina je.
Naj vsaka družina nudi
prijeten dom dobrote in miru
otrokom in starejšim,
ljudem, ki so bolni in osamljeni,
ljudem, ki so ubogi in v stiski.
Amen.
Papež Frančišek, sinoda o družini,
27. oktober 2013
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Božja skrivnost odseva v družini

Sveti oče

»Božja skrivnost, ki je družinska ljubezen, občestvo ljubezni med Očetom in Sinom, 
odseva v družini.
V vsakem družinskem izzivu, naj bo žalosten ali vznemirljiv, bodite pogumni in 
spokojni. V svojih srcih ohranite Božje čudeže, ki se skrivajo v vsakem trenutku 
vašega vsakdanjika, in jih premišljujte! Bog nas ima rad in vse obrne v dobro tistih, 
ki ga iščejo.«
»V tem kratkem pregledu lahko ugotovimo, da se Božja beseda ne pokaže kot niz abstra-
ktnih tez, temveč kot prijateljica na potovanju; tudi za družine, ki se znajdejo v krizi ali 
sredi kakršne koli bolečine, saj jim kaže cilj poti, ko bo Bog ’obrisal vse solze z njih oči in 
smrti ne bo več; tudi ne bo več ne žalovanja ne vpitja ne bolečine’ (Raz 21,4).« RL 22

»S tem pogledom, ki obsega vero in ljubezen, milost in zavzetost, človeško družino in 
Božjo troedinost, motrimo družino.« RL 29
»Tako kot Marija – [družine] pogumno in spokojno živijo ter Božja čudovita dela ohra-
nijo v svojem srcu in o njih premišljujejo (prim. Lk 2,19.51). V zakladu Marijinega srca 
so tudi vsi dogodki vseh naših družin, ki jih ona skrbno ohranja. Zato nam jih lahko 
pomaga razložiti, da bi v družinski zgodbi prepoznali Božje oznanilo.« RL 30
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 Vabilo k razmisleku:

Razmisliva o tem, s koliko težavami sva se spopadla kot par in kot družina in 
kako je bil Bog ob naju v teh težavah.

 Družinska dinamika:

Ali nam kot paru in družini uspeva odkrivati znamenja Božje navzočnosti ne le 
v večjih izzivih, ki so bili postavljeni pred nas, ampak tudi v vsakdanjih? Kako 
in kje smo danes izkusili Božjo bližino?

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Vsi pari, vse družine so vabljeni, da zaupajo drugim, kako jim v vsakdanjem 
življenju kljub težavam, pomanjkanju časa in obveznostim uspe negovati odnos 
z Bogom.
Vsi pari, vse družine se zavežejo, da se bodo vsak dan z nečim spomnili Jezusove 
bližine v svoji domači Cerkvi.

Molitev

Devica Marija,
sladka Žena in nežna Mati,
tvojemu Brezmadežnemu Srcu posvečamo vse svoje 
družine in ti jih zaupamo.
Prinesi jim mir, edinost, ljubezen in odpuščanje.
S svojo skrbjo ohranjaj družine v stiski 
in združi razbite družine z močjo svojega Srca.
Zavaruj življenje novorojenčkov 
in nakloni veselje materinstva ženam, 
ki hrepenijo po njem.
Vodi naše otroke, da bodo ohranili vero v Gospoda
in našli ljubezen v svojem domu.
Pomagaj tistim, ki jih preizkušajo bolezen, trpljenje,
zablode in osamljenost.
Vsem nakloni delo in vsakdanji kruh.
Bodi naša moč v vsakdanjih težavah,
izprosi nam milost Božjega blagoslova
in močnejše vere.
Amen.
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Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni.

V luči Besede
Radost ljubezni, št. 8-30

Povezava do Apostolske spodbude Radost ljubezni:
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/4D88DE25C280CBD3C1257F-
DC003844D8/$FILE/CD%20152_RADOST%20LJUBEZNI%20-CELA.PDF

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/4D88DE25C280CBD3C1257FDC003844D8/$FILE/CD%20152_RADOST%20LJUBEZNI%20-CELA.PDF
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/4D88DE25C280CBD3C1257FDC003844D8/$FILE/CD%20152_RADOST%20LJUBEZNI%20-CELA.PDF
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Družinska ljubezen: poklicanost in pot k svetosti

Nebeški oče 
predte prihajamo, da bi te slavili
in se ti zahvaljevali za veliki dar družine.

Prosimo te za vse družine, posvečene z zakramentom zakona.
Naj vsak dan znova odkrivajo prejete milosti,
in naj kot majhne domače cerkve
spoznajo, kako biti priče Tvoje navzočnosti
in ljubezni, s katero Kristus ljubi Cerkev.

Prosimo Te za vse družine, ki jih pestijo težave in trpljenje,
ki jih povzročajo bolezen ali okoliščine, ki jih poznaš le Ti.
Vlivaj jim moči in jih vodi
po poti svetosti, na katero jih kličeš,
da bodo lahko deležne tvojega neskončnega usmiljenja
in bodo našle nove načine za rast v ljubezni.

Prosimo Te za otroke in mlade.
Naj Te spoznajo in z veseljem sprejmejo poklicanost,
ki si jim jo namenil.
Prosimo za njihove starše in stare starše.
Naj se zavedajo, da so znamenja božjega očetovstva in materinstva
v skrbi za svoje otroke, ki jim jih zaupaš v telesu in duhu
in tudi v izkušnji bratstva,
ki jo družina lahko da svetu.

Gospod, nakloni vsem družinam,
da bodo lahko živele svojo posebno poklicanost k svetosti v Cerkvi,
kot klic k poslanstvu misijonarskih učencev,
v službi življenja in miru,
v občestvu z našimi duhovniki, redovniki in vsemi poklici v Cerkvi.

Blagoslovi svetovno srečanje družin v Rimu.
Amen.

Uradna molitev za X. svetovno srečanje družin 22. – 26. junija 2022
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