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Ljubezen razsvetljuje temo sveta

Sveti oče

»Ljubezen vedno daje življenje, zato se zakonska ljubezen ne izčrpa v občestvu dveh, 
ampak poraja družino.«
»Vsako novo življenje nam omogoči, da ‘odkrijemo neprecenljivo razsežnost ljubezni, ki 
nas nikoli ne neha presenečati. Najprej je lepota že to, da smo ljubljeni; otroci so lju-
bljeni, še preden pridejo na svet.’ Za nas je to odsev ljubezni Boga, ki je vedno pobudnik.« 
RL 166
»Družine pričujejo z življenjem pa tudi z besedami govorijo drugim o Jezusu, posreduje-
jo vero, prebujajo hrepenenje po Bogu in kažejo, kako lep je evangelij in način življenja, 
ki nam ga predlaga. Tako krščanski zakoni barvajo sivino javnega prostora, ko ga 
napolnjujejo z barvo bratstva, družbene občutljivosti, varovanja šibkih, z žarečo vero 
in dejavnim upanjem. Njihova rodovitnost se širi, se izraža na tisoč načinov in s tem dela 
Božjo ljubezen prisotno v družbi.«

Enrico in Francesca

Enrico: »Sva Enrico in Francesca. Poročena sva že osemindvajset let in imava sedem 
otrok. Prihajava iz Benetk, zdaj pa smo misijonarji v Bridgeportu (ZDA). Starši so nama 
že v otroštvu privzgojili ljubezen do življenja, ker oba prihajava iz velikih družin.«
Francesca: »Ko sva se poročila, so mi zdravniki po dveh spontanih splavih in dveh gine-
koloških operacijah povedali, da sem neplodna. V tistih sedmih letih, ko sva zelo trpela, 
sva bila deležna podpore Cerkve, konkretno skupnosti neokatehumenov in najinih kate-
hetov. Začutila sva, da naju Bog kliče k rodovitnosti. Odprla sva se življenju in njegove-
mu načrtu za naju. Tako sva v Rusiji posvojila prvega sina, Emanuela.«
Številni zakonski pari ne morejo imeti otrok. Vemo, koliko trpljenja izvira iz tega. Z 
druge strani pa tudi vemo, da ‘zakon ni postavljen samo za posredovanje življenja. (…) 
Zato pa tudi, če ni otrok, zelo pogosto tako zaželenih, zakon kot celo življenje neločljiva 
skupnost obstaja še naprej ter ohranja svojo vrednost in nerazvezljivost.’ Poleg tega ‘ma-
terinstvo nikakor ni izključno biološka danost, temveč se izraža na različne načine.’« 
RL 178
»Dobro je tudi spomniti na to, da rojevanje ali posvojitev nista edini poti, kako živeti 
rodovitnost ljubezni. Tudi družina s številnimi otroki je poklicana, da zapusti sledove v 
družbi, v kateri živi, da bi razvila še druge oblike rodovitnosti, ki so nekakšno nadalje-
vanje ljubezni, ki jih druži.« RL 181
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 Vabilo k razmisleku:

Razmislimo o prvenstvu Božje ljubezni, ki vedno daje pobudo in ničesar 
ne pričakuje od nas. Z veseljem pa pozdravlja vsa naša dejanja ljubezni, tudi  
najmanjša. Razmislimo, kako se to odraža v vsakdanjem življenju.

 Družinska dinamika: 

Vsakdo naj se spomni nekaj preprostih bratskih dejanj in vsakega zapiše na drug 
raznobarvni kartonček. Vsako jutro družinski člani izžrebajo en kartonček, z nje-
ga odtrgajo košček papirja in ga nosijo s seboj kot opomnik.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Vsi, ki to želijo, lahko drugim zaupajo dejanje solidarnosti, ki so ga bili deležni, 
in ga povežejo z barvo, na katero ob tem pomislijo (npr. sodelavec v službi mi je 
izkazal prijaznost. Njegovo prijazno dejanje me spominja na rumeno, ker mi je z 
njim razsvetlil dan.)

Molitev

Hvala, Gospod,
da je vsak rojeni dojenček dar.
Hvala, da sem tudi jaz dar.

Hvala, ker ljubezen lahko
obarva svet v čudovite barve,
in ker je vsakdo sposoben dejanj ljubezni.

Hvala, ker si nas poklical,
da cenimo različne odtenke iste barve,
ki jo lahko vsakdo podari
in s tem obarva svet.

Naj bomo tvoje orodje,
o, Gospod, da bo tvoja ljubezen,
v vseh svojih odtenkih
lahko dosegla vse tvoje sinove in hčere na zemlji.

Amen.
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Vsak otrok je dar 

Sveti oče

»Družina poraja in sprejema življenje. Vsak novorojeni otrok je Božji dar! Vsakega 
dojenčka je treba vedno in povsod sprejeti, ker je otrok. Bog v starševski ljubezni 
izkazuje svojo ljubezen. Pričakuje rojstvo vsakega dojenčka. Vse otroke sprejema 
takšne, kot so. Vsaki noseči ženski polagam na srce: Božje orodje si, po katerem Bog 
prinaša novo življenje na svet.«
»’Otroci so dar. Vsak otrok je edinstven in neponovljiv (…) Otroka je treba ljubiti, ker 
je otrok: ne zato, ker je lep, ali zato, ker je tak in tak. Ne zato, ker tako misli kot jaz ali 
ker uteleša moje želje. Otrok je otrok.’ Ljubezen staršev je orodje ljubezni Boga Očeta, ki 
z nežnostjo pričakujejo rojstvo vsakega otroka, ga brezpogojno sprejmejo in velikodušno 
objamejo.« RL 170
Francesca: »Ko sva tega otroka sprejela, sva bila ozdravljena in prenovljena. Začutila 
sva, da naju Bog ljubi in nama odpušča. Kar se je zgodilo potem, je čista milost. Nekaj 
mesecev po posvojitvi sem zanosila in rodil se je Jozue, nato pa še Mirjam, Benedetta, 
Israel, Simon Peter in Natanael. Imela sem še pet spontanih splavov. Ti otroci so zdaj 
angelčki, ki nas čakajo v nebesih. Polna hvaležnosti in veselja sva se javila za misijone in 
papež Benedikt XVI. nas je vse skupaj leta 2005 poslal v misijone.«
Staršem je zaupan dragocen dar: »Njim Bog daje, da izberejo ime, s katerim je vsak 
njegov otrok poimenovan za večno.« AL 166
»Dejanja ljubezni so podaritev osebnega imena, posredovanje jezika, sporazumevanje 
s pogledi, svetloba smehljajev. Tako se [otroci] učijo, da lepota vezi med ljudmi objema 
našo dušo, išče našo svobodo, sprejema drugačnost drugega, ga priznava in spoštuje kot 
sogovornika (…) In to je ljubezen, ki prinaša iskro Božje ljubezni!« RL 172
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 Vabilo k razmisleku:

Ponovno preberite odlomke iz spodbude Radost ljubezni in v njih podčrtajte 
tisto, kar vas je najbolj navdušilo. Kdor želi, lahko to drugim tudi zaupa.

 Družinska dinamika:

Starši lahko svojim otrokom povedo, kako so jim izbirali imena – s tem imenom 
jih Bog že kliče in jih bo klical vso večnost.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Ustvarite majhen oltar s Svetim pismom, prižgano svečo in cvetličnimi lističi in 
obesite plakat pred njim. Vsi so vabljeni, da svoje ime z velikimi črkami napišejo 
na list papirja. Ko vsaka oseba pristopi in prilepi svoje ime na plakat, se lahko 
spomni, da jo/ga Bog že sedaj imenuje s tem imenom in bo to delal vedno. To 
lahko izvajate v času molitve ob spremljavi glasbe ali pesmi.

Molitev

Psalm 139

Gospod, preizkusil si me in me poznaš.
Poznaš moje sedenje in moje vstajanje,
od daleč razumeš moje misli.
Opazuješ moje potovanje in moje počivanje,
z vsemi mojimi potmi si seznanjen.
Zares, besede še ni na mojem jeziku,
glej, ti Gospod, si jo že spoznal v celoti.
Zadaj in spredaj me obdajaš
in name polagaš svojo roko.
Zares, ti si ustvaril moje ledvice,
me stkal v materinem telesu.
Zahvaljujem se ti,
ker sem tako čudovito ustvarjen,
čudovita so tvoja dela,
moja duša to dobro pozna.
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»Nikoli te ne bom pozabil.«

Sveti oče

»Posvojitev je krščanska odločitev. Ko družina posvoji nekoga, ki družine nima, in 
ga sprejme v svojo sredo, je to dejanje ljubezni, s katerim mož in žena postaneta 
srednika Božje ljubezni. Po njiju Bog govori: ‘Četudi te tvoja mati pozabi, te jaz ne 
pozabim nikoli.’«
»Odločitev za posvojitev ali rejništvo izraža posebno rodovitnost zakonskega para kot 
odgovor na neplodnost. (…) Pravilno razumljena posvojitev in rejništvo pomagata 
osvetliti pomemben vidik starševstva in otroštva, saj pomagata razumeti, da so otroci, 
naj bodo zakonski, posvojeni ali v reji, nekaj dragocenega sami po sebi in da jih je treba 
sprejemati in ljubiti, zanje skrbeti in jih ne le ‘spraviti na svet’. Korist otroka mora pri 
odločanju za posvojitev in rejništvo vedno imeti prednost.’« RL
Enrico: V misijonu z najinimi otroki živimo kot običajna družina in ljudem, ki jih 
srečujemo na poti, pričujemo o Božji ljubezni. S svojim življenjem oznanjamo, da je 
Kristus vstal in premagal smrt.«
Družina, ki se ima za preveč drugačno od drugih in se drži ‘vzvišeno’. Jezusova družina, 
ki je bila napolnjena z milostjo in modrostjo, ni vzbujala vtisa, da je nenavadna in dru-
gačna od drugih. Bila je preprosta družina, blizu vsem in čisto normalno vključena v 
skupnost. Prim. RL 182
»Poleg malega kroga, ki ga tvorijo zakonca in njuni otroci, je razširjena družina, ki je ne 
smemo zanemarjati. (…) Ta velika družina bi morala dajati zavetje mladim neporočen-
im materam in otrokom brez staršev kakor tudi materam samohranilkam, ki morajo 
same vzgajati svoje otroke; prizadetim, ki potrebujejo veliko naklonjenosti in bližine; 
mladostnikom, ki se spopadajo z zasvojenostjo; neporočenim, ločenim in ovdovelim 
ljudem, ki trpijo zaradi osamljenosti; starim in bolnim, ki niso deležni podpore svojih 
otrok.« RL 196-197
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 Vabilo k razmisleku:

Pomislite na koga med znanci, ki v tem trenutku potrebuje »posvojitve« oziro-
ma mora po vas prejeti Božjo očetovsko ali materinsko ljubezen.

 Družinska dinamika:

Starši lahko otrokom razložijo vrednoto posvojitve in da je vsaka družina pokli-
cana, da »posvoji« oziroma da je odprta za to, da sprejme in ljubi vse Božje 
otroke, ki nas obdajajo.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Kot občestvo organizirajte srečanje, na katerem se boste pogovarjali o rodovit-
nosti družinske ljubezni in vrednoti posvojitve, sprejemanju rejencev, o odprto-
sti družin za to, da sprejmejo in ljubijo vse Božje otroke.

Molitev

Psalm 8

Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime
po vsej zemlji!

Svoje veličastvo si povzdignil nad nebesa.
Iz ust otročičev in dojenčkov
si postavil trdnjavo
zaradi svojih nasprotnikov,
da brzdaš sovražnika in maščevalca.

Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,
Luno in zvezde, ki si jih utrdil:
Kaj je človek, da se ga spominjaš,

sin človekov, da ga obiskuješ?
Naredil si ga za malo nižjega od Boga,
s slavo in častjo si ga ovenčal.

Dal si mu oblast nad deli svojih rok,
vse si položil pod njegove noge:
vse ovce in govedo,
in tudi živali na polju,
ptice neba in ribe morja,
vse, kar se giblje po morskih stezah.

Gospod, naš Gospod,
Kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
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Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni 

Ljubezen je rodovitna

Radost ljubezni, 165-198
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

Družina Da Ponte, Benetke (Ita) - Bridgeport (ZDA)
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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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