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Družina lahko postane luč v temi sveta

Sveti oče

Cerkev želi kot Jezus z nežnim in usmiljenim pogledom spremljati družine, da bi 
bila vsaka družina steber evangelizacije. Nekaj bi vam rad povedal: z zakramentom 
zakonske zveze vsaka družina prejme milost, da lahko postane luč v temi sveta.
Jezus »’je z ljubeznijo in nežnostjo gledal na moške in ženske, ki so ga srečali; njiho-
ve korake je spremljal z resnico, potrpežljivostjo in usmiljenjem, ko jim je oznanjal 
zahteve Božjega kraljestva’. Tako nas Gospod tudi danes spremlja v naših prizadevanjih, 
da bi živeli in posredovali evangelij družine.« RL 60
»Zaveza ljubezni in zvestobe, iz katere živi sveta družina v Nazaretu (…) usposablja 
[vsako družino], da se bolje sooča z neljubimi pripetljaji v življenju in zgodovini. Na tej 
osnovi lahko postane vsaka družina – tudi v svoji šibkosti – luč v temi sveta.« RL 66
»Zakon in družina prejmeta od Kristusa po njegovi Cerkvi potrebno milost, da 
pričujeta za Božjo ljubezen in živita kot občestvo.«. RL 63

Antonio in Angela

Antonio: Po enaintridesetih letih zakonskega življenja sva spoznala, da z Jezusom in 
v zakramentalni milosti zakona postane prav vse mogoče.
Angela: Ko sem bila mlada, so mi rekli, da sploh ne bom mogla imeti otrok. Zdaj 
imava tri otroke. 
Antonio: V moči Svetega Duha sem sprejel najino različnost in omejitve. Naučil 
sem se sklepati prave kompromise. Naučil sem se tudi prisluhniti čustvom Angele 
in najinih otrok.
»Zato bi rad videl živega Kristusa, navzočega v mnogih zgodbah ljubezni, in tudi 
kličem ogenj Duha na vse družine sveta.« RL 59
»Zakramentalna milost, ki izvira iz skrivnosti učlovečenja in velike noči, v kateri je Bog 
izrazil vso svojo ljubezen do človeštva in se z njim najtesneje združil, dejansko oblikuje in krepi 
celotno življenje zakoncev, celotno mrežo odnosov, ki jo pleteta med seboj, s svojimi otroki 
in svetom. Ko se soočata z izzivi, nista zakonca nikoli prepuščena le svojim lastnim 
močem. Poklicana sta, da na Božji dar odgovorita s svojim trudom, ustvarjalnostjo, vztrajnostjo 
in s svojim vsakodnevnim prizadevanjem; toda vedno bosta lahko klicala Svetega Duha, ki je 
posvetil njuno zvezo, da bi se prejeta milost pokazala v vsaki novi situaciji.« RL 74
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 Vabilo k razmisleku:

Gospod Jezus po Cerkvi z nežnostjo in usmiljenjem gleda na vsako družino. 
Hvalímo Gospoda, ker nas sprejema in ljubi takšne, kakršni smo z vsemi omeji-
tvami in šibkostmi. 

 Družinska dinamika:

Izberimo si določen trenutek v dnevu, ko bomo prižgali svečo in se spomnili žive 
navzočnosti Jezusa v naši družini. To je lahko za mizo ali pri molitvi zakoncev ali 
družine.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Vsaki družini lahko podarimo majhno svečo, ki jo lahko prižgejo na oltarju, na 
katerega bomo postavili večjo svečo, ki bo simbol Kristusove luči, navzoče v vsaki 
domači Cerkvi.

Molitev

Hvala, Gospod, ker se lahko z ljubeznijo
v vsaki družini razodene luč Tvoje navzočnosti.
Hvala, ker nas v naši šibkosti
spremljaš z ljubeznijo in nežnostjo.
Nakloni nam, da se ne bomo nikoli počutili same,
ko se spopadamo s težavami in izzivi,
velikimi ali malimi.
Nakloni nam, da bomo znali predano in ustvarjalno odgovarjati
na dar Tvoje milosti
in vedno znova vstali vedno, ko pademo.
Na vsako družino kličemo dar Tvojega Svetega Duha,
da bi se prižgalo veliko lučk
v temi sveta.
Amen.
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Poročeni svetniki

Sveti oče

Ali poznate kakšne svete zakonce? V postopku za beatifikacijo je mnogo svetih parov. 
To so svetniki, ki so bili poročeni in so svetniki postali skupaj, oba, mož kot žena. To 
so običajni, navadni ljudje, ki so s svojo zakonsko zvezo pričali za Jezusovo ljubezen. 
Vsak zakon je lahko svet, če zakonca to želita. Vi, zakonci, ste kot posvečene osebe 
in bistveno prispevate h gradnji Cerkve.
»Gospod Jezus ‘prihaja krščanskim zakoncem naproti z zakramentom zakona’ in osta-
ne še naprej z njima. Z učlovečenjem sprejme človeško ljubezen, jo očisti, dovrši in 
zakoncem s svojim Duhom podarja moč, da jo živijo, ko prežema vse njihovo življenje 
z vero, upanjem in ljubeznijo. Na ta način so zakonci tako rekoč posvečeni in z njegovo 
milostjo zidajo Kristusovo telo, ko sestavljajo domačo Cerkev (prim. Dogmatična konsti-
tucija o Cerkvi, 1964, 11). Tako gleda Cerkev – da bi v polnosti razumela svojo lastno 
skrivnost – tudi na krščansko družino, ki to skrivnost živi na povsem izviren način’«. 
RL 67
»Zakonci v medsebojni ljubezni sprejemajo dar Kristusovega Duha in živijo svojo 
poklicanost k svetosti«.« RL 69
»Lepota medsebojnega in nezasluženega daru, veselje nad življenjem, ki se rodi, in lju-
beča skrb vseh članov, od otrok do starejših, so nekateri sadovi, ki naredijo odgovor 
na poklicanost družine.« RL 88

Antonio in Angela

Angela: Kot je zapisano v Radosti ljubezni, je zakon pot k svetosti.
Antonio: Ja, včasih je bilo težko, celo kritično, tako kot pri odgovoru na poklicanost 
[posvečenih oseb].
Angela: Družino postavljava na prvo mesto, pred osebne koristi in kariero.
Antonio: Pred dvajsetimi leti sem se odločil, da ne bom delal na Kitajskem, da bom 
lahko z družino. Sprejeti sem moral veliko kompromisov, vendar deluje.
»Zakrament zakona ni družbena pogodba, nepomemben obred ali golo zunanje zna-
menje določene zaveze. Zakrament je dar za posvečenje in odrešenje zakoncev. 
(…) Zato mora biti odločitev za poroko in za družino sad zavestne poklicanosti.« RL 72
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»Zakonci v svoji zavezi ljubezni izkušajo lepoto očetovstva in materinstva; delijo si 
načrte in prizadevanja, želje in skrbi; učijo se skrbeti drug za drugega in si medsebojno 
odpuščati. V tej ljubezni obhajajo trenutke skupne sreče in se podpirajo v težkih 
obdobjih svoje življenjske zgodbe.« RL 88

 Vabilo k razmisleku:

Ko Božja ljubezen postane merilo najine zakonske ljubezni, med nama in v naši 
družini vse navadno postane izredno; vsakodnevna dejanja se preobrazijo, ker v 
njih prebiva Bog.
Izberimo dejanje, ki ga izvajamo iz navade (to je lahko jutranji ali večerni poz-
drav). S tem preprostim dejanjem poskusimo posredovati ljubezen. 

 Družinska dinamika:

Poiščimo primer para, ki je že kanoniziran oziroma blažen ali častitljiv. Preberi-
mo si kakšen njegov zgled in se pogovorimo o tem, kaj bi lahko storili v svojem 
življenju.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Uporabite lahko besedilo ali video, ki predstavlja življenje para, ki je bil kanoni-
ziran, razglašen za blaženega ali častitljivega. V majhnih skupinah lahko vsakdo 
pove kakšen vidik svetosti, za katerega misli, da je v njegovem življenju mogoč.

Molitev

Sveta nazareška družina,
pomagaj nam, da bomo iz dneva v dan spoznavali
vrednost vsakega malega dejanja,
s katerim lahko svojemu bližnjemu izkažemo ljubezen,
četudi gre za navado ali kaj težkega.
Nakloni nam, da bomo znali zaščititi svojo družino
kot pot, na katero smo bili poslani, da bi v polnosti uspevali,
kot pot, na kateri moramo odgovoriti na klic svetosti.
Nakloni nam, da bomo znali vsak dan radostno živeti svojo predanost;
da bomo znali vsakega brata in sestro sprejeti z brezpogojno ljubeznijo;
da bomo verovali, da lahko svetost postane pot za vsako družino.
Amen.
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Cerkev je »družina družin«

Sveti oče 

Vsaka družina je blagoslov, moč za Cerkev! Zaradi lepote daru, ki se poraja v družin-
ah, zaradi veselja do življenja, ki se rojeva, in skrbi za male otročiče in starejše, je 
vsaka družina nenadomestljiva ne le v Cerkvi, ampak tudi v družbi. Zato je Cerkev 
»družina družin«, ki jo bogatijo prispevki vsakogar od vas.
»Ljubezen, ki jo živijo družine, je nenehna moč za življenje Cerkve.« RL 88
»Cerkev je družina družin, ki jo življenje vseh domačnih »Cerkva« stalno bogati. Zato 
zaradi zakramenta zakona (...) vsaka družina dejansko postane dobrina za Cerkev. V 
tem pogledu je danes za Cerkev dragocen dar gledati medsebojno povezanost med družino 
in Cerkvijo: Cerkev je dobrina za družino, družina je dobrina za Cerkev.« RL 87

Antonio in Angela

Angela: Najina tretja hči Maria se je rodila leta 2005, ko sem bila stara 43 let. Ljudje 
so menili, da veliko tvegam, in so mi rekli, naj se ji odpovem.
Antonio: Vendar pa je ta sad najinega zakona očitno pravi blagoslov.
»Zato imajo lahko tudi zakonci, ‘ki jim Bog ni dal, da bi imeli otroke, zakonsko živ-
ljenje, ki je v človeškem in krščanskem smislu polno’. Zakonska zveza pa je vendarle ‘po 
svoji naravi’ naravnana na posredovanje človeškega življenja. ‘Otrok ni od zunaj dodan 
medsebojni ljubezni zakoncev; otrok vznikne v samem srcu medsebojne podaritve, ka-
tere sad in izpolnitev je’. Otrok se ne pojavi kot zaključek procesa, temveč je od začetka 
ljubezni navzoč kot bistvena značilnost, ki je ni mogoče zatajiti, ne da bi popačili sámo 
ljubezen. Ljubezen od samega začetka zavrača vsako pobudo, da bi se zaprla sama 
vase, in se odpira rodovitnosti, ki jo podaljšuje onstran svojega lastnega bivanja.« RL 
80
»Posvojitev ali rejništvo na poseben način izraža izkušnjo rodovitnosti zakonske lju-
bezni. S posebno hvaležnostjo ‘Cerkev podpira družine, ki z ljubeznijo sprejmejo, 
vzgajajo in stojijo ob strani različno obdarovanim otrokom.’« RL 82
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 Vabilo k razmisleku:

Naša družina ni dar le za nas in za naše otroke, temveč za celotno Cerkev. Dar 
smo, ker naša ljubeča dejanja vsem razkrivajo podobo Božje očetovske in mate-
rinske ljubezni. Kaj nam ta resnica pomeni?

 Družinska dinamika:

Kako je naša ljubezen lahko konkretno rodovitna, kako lahko ljubezen izkazuje-
mo ljudem, ki nas obkrožajo?

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Pari/družine in duhovniki/diakoni se lahko med seboj pogovarjajo o tem, kaj 
pričakujejo drug od drugega in skupaj premišljujejo o tem, kako sta Cerkev in 
družina potrebna za skupno gradnjo Cerkve.

Molitev
O, sveta nazareška družina,
ki si živela v popolni predanosti Božjim rokam,
priča Gospodove usmiljene dobrote,
blagoslovi vse družine sveta.
Prebudi svete želje v srcih mladih.
V srce zaročenih parov položi
duha čistosti in medsebojnega spoštovanja.
V zakonske pare globoko zakorenini ljubezen,
ki bo neomajna in velikodušna.
V življenju staršev razvij smisel za materinstvo in 
očetovstvo.
Naj bo vsaka krščanska družina zgovorno 
znamenje
Božje ljubezni do sveta,
majhne domače cerkve,
kjer bo lahko milost obrodila obilen sad svetosti.
Amen.
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Smisel našega skupnega življenja

Sveti oče 

Že papeži pred menoj so pisali o zadevah, povezanih z družino: o njih sem pisal v 
okrožnici Radost ljubezni. Preberite jo in našli boste odgovore na številna vprašanja 
o smislu vašega skupnega življenja.
»Tu se učimo, kako naj družina živi. ‘Nazaret naj pove, kaj je družina; kaj njena 
skupnost ljubezni, kaj njena resna in preprosta lepota in njen posvečeni in nedotaklji-
vi značaj; naučimo se, kako blagodejna in nenadomestljiva je vzgoja, ki jo dobimo v 
družini; naučimo se, kako velika je njena vloga na družbenem področju’ (Pavel VI., 
Govor v Nazaretu, 5. januar 1964).« RL 66
»Cerkev se z vidika Božje pedagogike ljubeče obrača na tiste, ki so na nepopoln 
način deležni njenega življenja: skupaj z njimi prosi za milost spreobrnjenja; spo-
dbuja jih, naj delajo dobro, ljubeče skrbijo drug za drugega in se dajo na razpolago za 
skupnost, v kateri živijo in delajo.« RL 78
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 Vabilo k razmisleku:

Cerkev nam ponuja veliko dokumentov, ki nam pomagajo razumeti družino. 
Tudi mi smo poklicani, da odgovorimo na poziv svetega očeta in preberemo 
nekatere od teh dokumentov, zlasti Radost ljubezni.

 Družinska dinamika:

V kazalu okrožnice Radost ljubezni poiščimo kakšno temo, ki nas bo zanimala. 
Berimo o njej in o njej skupaj premišljujmo.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

V kazalu okrožnice Radost ljubezni poiščimo kakšno temo, ki nas bo zanimala. 
Berimo o njej in o njej skupaj premišljujmo. Svoja razmišljanja si zaupajmo v 
skupini.

Molitev

Verujem v družino, o Gospod:
da izhaja iz Tvojega ustvarjalnega načrta,
postavljena na skali večne in rodovitne ljubezni;
da si jo izbral za svoje bivališče med nami,
da si jo določil za zibelko življenja.
Verujem v družino, o Gospod:
tudi ko v naš dom
vstopi tema križa,
ko ljubezen izgubi prvotno privlačnost,
ko vse postane mučno in težko.
Verujem v družino, o Gospod:
kot sijajen znak upanja
sredi kriz našega časa;
kot vir ljubezni in življenja,
kot protiutež nasilju,
egoizmu in smrti.
Verujem v družino, o Gospod:
ki je pot do popolnega človeškega spoznanja,
ki je klic k svetosti,
ki je moje poslanstvo spremeniti svet
v podobo Tvojega kraljestva.

(Oče Enrico Masseroni)
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Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni

Radost ljubezni, št. 58-88
Povezava do Apostolske spodbude RADOST LJUBEZNI
https://www.druzina.si/storage/app/media/ProductFiles/152-radost-ljubezni.pdf

Video-kateheze in druge vsebine o Letu družine Amoris Laetitia v Sloveniji
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/leto-druzine
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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.
(Molitev za X. svetovno srečanje družin
RIM, 22. – 26. junija 2022)



www.amorislaetitia.va 

 
 


