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Lepota ljubezni »za vedno«

1. 

Ljubezen je dinamičen proces

Sveti oče

»Poroka je dragoceno znamenje, podoba Božje ljubezni do nas. To ne pomeni, da 
mora biti ljubezen zakoncev popolna ... Nihče ni popoln. A ljubezen zakoncev je 
dinamičen proces, ki se razvija in raste vse življenje. Zato zakon potrebuje zvestobo. 
Zakon traja za vedno.«
Treba je »sprejeti zakon kot izziv, za katerega se je treba boriti do smrti, ga prenavljati, 
znova odkrivati. (…) Da bi ta ljubezen mogla prestati vse preizkušnje in kljub vsemu 
ostati zvesta, predpostavlja dar milosti, ki jo krepi in dviga.« RL 124
Zato v krščanskem zakonu »Duh, ki ga izliva Gospod, podeljuje novo srce ter usposablja 
moža in ženo, da ljubita drug drugega, kakor nas je ljubil Kristus.« RL 120

Donato: 

»Bog je zvest svojemu načrtu Ljubezni. Zaupa krščanskim poročenim parom in 
se zanaša nanje! Dar njegove Ljubezni omogoča odločitev ‘za vedno’ dveh krhkih, 
omejenih in ranjenih bitij, ki sta ustvarjeni ‘po njegovi podobi in podobnosti’ in zato 
ustvarjeni za večnost, tisto večnost, ki je Božji ‘za vedno’.«
»Obljubiti ljubezen, ki velja za vedno, je mogoče, če odkrijemo načrt, ki je večji kakor 
lastni načrti. Tisti načrt nas nosi in nam dovoli, da ljubljeni osebi podarimo vso priho-
dnost.« RL 124
»Ljubezen, ki si jo obljubiva, presega vsako čustvo, občutek ali razpoloženje (…) Gre za 
globlje hotenje z odločitvijo srca, ki zaobjema celotno življenje. Tako se sredi nerešenega 
spora – in čeprav v srcu krožijo mnogi nejasni občutki – ohranja živa odločitev o tem, da 
se bova ljubila, drug drugemu pripadala, si delila vse življenje, se vztrajno ljubila in si 
odpuščala. Vsak od nas gre po poti osebne rasti in spremembe.« RL 163
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 Vabilo k razmisleku:

Se v resnici zavedam, da je ljubezen med možem in ženo veliko več kot občutek 
in da ljubezen zahteva mojo predanost in moje hotenje?

 Družinska dinamika:

Zaupajmo si, kako se počutimo vsakič, ko smo lahko kot družina kos izzivu v 
medsebojnih odnosih.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Pripravimo nekaj molitev, ki jih lahko preberemo med nedeljsko mašo, in se zah-
valimo Gospodu za dar vsakega zakramenta zakonske zveze, ki je dar za celotno 
občestvo.

Molitev

Hvala, Gospod,
za dar družine
tudi, ko pred nas postavlja izzive,
ko od nas zahteva napor in se moramo vedno znova vračati na začetek,
ker si vedno na naši strani.

Hvala, ker nas imaš rad takšne, kot smo
z vsemi nepopolnostmi.

Hvala, ker nas tvoj usmiljeni pogled
spodbuja, da smo iz dneva v dan boljši.

Prosimo, vodi naše korake,
da bomo vedno hodili za teboj
kamor koli nas boš vodil,
in dosegli polnost tvoje ljubezni.

Okrepi nas 
da ne bomo podlegali obupu.
Nakloni nam, da se bomo znali veseliti
vsake male zmage na poti ljubezni.

Amen.
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2.

Zakon ščiti ljubezen

Sveti oče

»Zakon ponazarja resno zavezanost dveh ljudi, ki se imata rada. Če se ne poročita, 
pomeni, da si te zavezanosti ne obljubita pred ljudmi, morda imata pomisleke, mor-
da nista prepričana, kdo ve ...«
»Mladim bi rad povedal, da (…) zakon kot družbena ustanova ščiti in oblikuje medse-
bojno zavezanost in zorenje v ljubezni, da bi se odločitev za drugega razvijala v trdnosti, 
konkretnosti in globini.« RL 131
»Ljubezen, ki dobi konkretno obliko v zakonu, sklenjenem pred drugimi – z vsemi ob-
veznostmi, ki izhajajo iz te institucionalizacije – je izraz in dokaz za »da«, ki se dá brez 
pridržkov in omejitev. Ta »da« pomeni drugemu zagotoviti, da se bo lahko vedno na to 
zanesel, da ne bo zapuščen.« RL 132

Francesca: 

»Najin ‘za vedno’ je predvsem dar. Kot par se tega še posebej zavedava, ko se bori-
va za ljubeč odnos, intimnost in dialog. A prav takrat vidiva, kako deluje milost. 
Včasih se na primer zgodi, da se enemu od naju omehča srce in drugega prosi za 
odpuščanje, ali pa je nasmeh dovolj, da prežene hladnost, ki se je morda prikradla v 
najin odnos. Včasih kdo od najinih otrok kaj takega reče, se pošali ali naju objame 
in napetost med nama zbledi. Tukaj na delu vidiva milost, ki nama pomaga, da 
nadaljujeva pot ...«
»Zato naj se dan nikoli ne konča, ne da bi v družini dosegli mir. ‘In kako naj dosežem 
mir? Ali moram poklekniti? Ne! Stôri samo majhno dejanje, nekaj malega, in spet bo v 
družini sloga.’« RL 104
»V družini ‘je treba uporabljati tri besede: »prosim«, »hvala«, »oprosti«. Tri ključne 
besede! Ko v družini nismo vsiljivi in vprašamo ‘Ali smem?’, ko nismo sebični in se nau-
čimo reči ‘hvala’, in ko kdo spozna, da je naredil kaj slabega, in zna reči ‘oprosti’, v taki 
družini vladata mir in veselje.« RL 133
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 Vabilo k razmisleku:

Lahko premagam svojo potrebo po tem, da molčim, in ko je treba, ne silim 
drugih, ko molčijo?

 Družinska dinamika:

Na tri ločene liste papirja napišimo: »prosim«, »hvala« in »oprosti« (otroci lahko 
narišejo kakšno risbo). Skupaj izberimo mesto v hiši, kamor te liste obesimo.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Organizirajmo praznovanje, na katerem bomo obnovili zakonske obljube.

Molitev

Gospod Jezus,
nauči nas, da ne bomo vsiljivi,
in bomo znali uporabiti besedico »prosim«.

Odstrani sebičnost iz naših src
da bomo znali reči »hvala«.

Nakloni nam ponižnost, da bomo prepoznavali
svoje napake in znali reči »oprosti«.

Amen.
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3.

Ljubezen kljubuje izzivom

Sveti oče

»Ne bojte se pasti: strah je največja ovira pri sprejemanju Kristusa in njegovega 
načrta za naše življenje! Pazite se strahu!«
»Popolne družine (…) ne obstajajo. Bolj zdravo je z realizmom sprejeti meje, izzive ali 
nepopolnosti in poslušati klic k skupni rasti; ljubezen spodbujati k zorenju in skrbeti za 
trdnost zveze, ne glede na vse, kar se lahko zgodi.« RL 135

Donato in Francesca

Donato: »S pozornim pogovorom, ki vključuje poslušanje, deljenje, skupnost in tudi 
trenutke tišine, dajeva prostor duhu, da naju uči o odnosih, čustvih, strasteh, željah, 
doživljanju … In vse to omogoča, da raste Ljubezen!«
Francesca: »Najina večja ali manjša vsakodnevna dejanja nezvestobe drug drugemu 
in najini ljubezni jasno kažejo, kako šibka sva in kako varljivo je misliti, da sva sama 
sposobna zgraditi nekaj trajnega, kar bo trajalo »za vedno«. Zato je za nas zakonce 
edina možnost, da Božji milosti dovoliva, da naju oblikuje!«
»Dialog je najboljša in nujno potrebna oblika za to, da ljubezen v zakonskem in družins-
kem življenju živi, se izraža in zori. Toda predpostavlja dolg in zahteven proces učenja.« 
RL 136
»Veliko prepirov med zakonci ne nastane zaradi usodnih stvari. Včasih gre za stvari 
neznatnega pomena, vznemiri pa način, kako jih izrazimo, ali drža, ki jo v dialogu 
zavzamemo.« RL 139
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 Vabilo k razmisleku:

Razmisliva o tem, kakšen je najin dialog in kako znava poslušati. S kakšnimi 
težavami se srečujeva? Katere so najine prednosti?

 Družinska dinamika:

Vzemimo si čas za družinski pogovor o temi, ki nam je ljuba. Vsak naj se potru-
di, da bo druge pozorno poslušal, da bo v svoji notranjosti ustvaril tišino, da bo 
v srcu ali umu poslušal brez hrupa. (Prim. AL 137)

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Organizirajmo dogodek za mlade in zaročene pare, in v goste povabimo po-
ročene pare, ki bodo pričali o tem, kako jim vera pomaga soočati se s skrbmi 
ali težavami.

Molitev

Gospod,
preženi ves strah iz naših src.
Pomagaj nam, da bomo zaupali v tvoj ljubeči načrt
za nas, našo družino in našo skupnost.

Nakloni nam, da bo vsaka družina doživela veselje
Kristusove navzočnosti v okrilju svojega doma.

Pomagaj nam, da bomo zvesti v trenutkih, ki jih
posvetimo dialogu in poslušanju.

Nakloni nam potrpljenje, da bomo vsak dan sprejemali
velike in male nezvestobe
v naši ljubezni.

Naj bo naše življenje pričevanje
mladim o tem, kako lahko vera
pripomore k premagovanju skrbi,
in zagotavlja moč,
da bomo prebrodili vse težave
in si opomogli.

Amen.
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4. 

Ljubezen je treba ščititi

Sveti oče

»Cerkev poleg milosti zakramenta zakona resnično potrebuje pogumno zvestobo 
poročenih parov. Vsak par bi moral pričati o lepoti krščanskega zakona tudi v stiskah 
in izzivih, ki jih prinaša vsakdan.«
»Malo človeških radosti je tako globokih in prazničnih, kot so tiste, ko sta dva človeka, 
ki se ljubita, skupaj izbojevala nekaj, kar ju je stalo veliko skupnega napora.« RL 130
Zakonske ljubezni ne negujemo predvsem s tem, da govorimo o nerazvezljivosti kot dolžn-
osti, temveč da jo utrjujemo s stalno rastjo na pobudo milosti. Ljubezen raste lahko samo, 
če odgovorimo na Božjo milost z več dejanji ljubezni, s pogostejšimi, bolj poudarjenimi, 
velikodušnejšimi, nežnejšimi in bolj veselimi kretnjami naklonjenosti. Prim. RL 134

Družina Leopaldi

»Za nas je družina ‘polnost življenja!’«
Ljubezen »nam omogoča izkusiti srečo, ki je v dajanju; plemenitost in veličino samo-
podaritve, ne da bi tehtali in pričakovali plačilo, izključno samo zaradi dajanja in 
služenja.« RL 94
»Resnična ljubezen ceni tuje uspehe, ne občuti jih kot grožnjo in se osvobaja grenkega 
okusa nevoščljivosti. Sprejema dejstvo, da ima vsak drugačne darove in različne poti v 
življenju. Skuša torej odkriti lastno pot do sreče, drugim pa pustiti, da najdejo svojo.« 
RL 95
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 Vabilo k razmisleku:

V spomin prikličimo nekaj trenutkov, v katerih smo bili preprosto srečni, da 
smo se popolnoma predali iz ljubezni same in se odrekli lastni želji po samo-
potrditvi.

 Družinska dinamika:

V družini naredimo nekaj, kar bo odražalo brezpogojno ljubezen, ki smo jo 
prejeli in kako smo se ob tem počutili.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

»Za nas je družina …« Vsi naj na velik plakat napišejo (ali narišejo), kaj je zanje 
družina. Plakat obesite na vidno mesto.

Molitev

Jezus,
pomagaj nam izkusiti to,
da ljubezen vedno prinaša polnost življenja,
tudi če je težka.

Kot je bilo v tvoji sveti družini v Nazaretu,
podari tudi naši družini in vsaki družini na svetu
»srečo, ki je v dajanju;
plemenitost in veličino samopodaritve,
ne da bi tehtali in pričakovali plačilo,
izključno samo zaradi dajanja in služenja«. (AL 94)

Naj bo naše veselje nalezljivo
in bomo zgled drugim,
da so ljubeča dejanja vedno možna.

Amen.
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Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni. 

Radost ljubezni št. 120-164

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)
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