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Hodimo skupaj

Radost ljubezni

»Pojdimo kot družina naprej, ostanimo na poti! Obljubljene so nam še večje stvari. Ne obupujmo zaradi svojih
omejitev, a se tudi ne odpovejmo prizadevanju za polnost
ljubezni in communio, ki nam je obljubljena.« RL 325

»Ostanimo na poti«
V seriji desetih video posnetkov, prvi je posvečen apostolski spodbudi Radost ljubezni, nas sveti oče in različne družine vabijo na skupno pot ponovnega odkrivanja
daru družine, ne glede na vse težave, ovire in izzive, s katerimi se ta danes spopada.
Ob vsakem videoposnetku je vodič, ki ga lahko poljubno uporabljate družine in
različne cerkvene skupine (škofijske, župnijske, v skupnostih). Vsak vodič je razdeljen na štiri dele, ki jih lahko ob različnih priložnostih v družini ali občestvih
uporabljate za nadaljnje premišljevanje. Ta pripomoček želi pomagati pri pastorali
družine, vsebuje pa tudi predloge, ki jih je mogoče prilagoditi krajevnim potrebam.
Cilj katehez je spodbujati razmislek, dialog ali pastoralno delovanje
in hkrati družine opogumiti in jim
pomagati v njihovem duhovnem in
konkretnem vsakdanjem življenju
(AL 4).
Papež Frančišek želi z apostolsko
spodbudo Radost ljubezni s preprostim in oprijemljivim jezikom nagovoriti vso Cerkev, zlasti krščanske
družine. Papež svetuje, naj spodbude nikoli ne beremo v naglici, temveč naj se »potrpežljivo poglabljamo« v besedilo in iščemo dodatne informacije o
temah, ki nas najbolj zanimajo.

»Upam, da se bo ob branju vsak čutil poklicanega,
da se z ljubeznijo zavzame za družine, kajti te ‘niso
težava, [temveč] so v prvi vrsti priložnost’.« RL 7
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Misijonarsko spreobrnjenje za zavezo
med družinami
Sveti oče:
»V Cerkvi in v pastoralnem delovanju za družine je treba vzpostaviti ‘misijonarsko spreobrnjenje’, da bomo lahko stopili na pot z družinami in jim pomagali, da se bodo samozavestno in mirno spoprijemale z izzivi, s katerimi se pogosto
srečujejo same.«
»’Zato se od vse Cerkve zahteva misijonarsko spreobrnjenje. Ne smemo obtičati pri oznanjevanju, ki ni povezano s stvarnimi problemi ljudi.’ Družinska pastorala ‘mora omogočiti izkušnjo, da je evangelij družine odgovor na najgloblja pričakovanja človekove
osebe: na človekovo dostojanstvo in njegovo polno uresničenje v medsebojnih odnosih, v
občestvu in rodovitnosti. Ne gre le za to, da predstavimo navodila, ampak da ponudimo
vrednote in tako odgovorimo na potrebo po njih, ki se danes kaže tudi v najbolj sekulariziranih deželah.’« RL 201

Michael in Hun Ching
»Prva leta najinega zakona so bila še zlasti zahtevna, ker se nisva strinjala o vzgoji
otrok. […]. Naučila sva se spoštljivo sporazumevati, ceniti dar družine in se vsak
dan odločati za najino ljubezen in ljubezen do otrok. Ker sva postala del občestva
enako mislečih družin, imava nenehno pred očmi, da morava biti drug drugemu
znamenje Božje ljubezni.«
»Najpomembnejšo vlogo v družinski pastorali ima župnija, ki je družina družin, v kateri se prispevki malih občestev, gibanj in cerkvenih združenj medsebojno usklajujejo.«
RL 202
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Vabilo k razmisleku:
Se zavedava posvečenega in nedotakljivega značaja najine zveze in najine družine?
Ali znamo kot občestvo ceniti svoje družine in njihovo vlogo v pastorali?

Družinska dinamika:
Vsak družinski član naj po svoje – s kretnjo, mislijo ali besedo – drugim družinskim članom sporoči, kako pomembna mu je lastna družina.

Občestvena ali skupinska dinamika:
Prisotni pari/družine so povabljeni, da se v manjših skupinah spoznajo. Naslednjo
nedeljo pri maši lahko vsaka družina dobi konkreten simbol, na primer rožo.

Molitev
Sveta Nazareška družina, prebudi našo
družbo, da bo spoznala posvečeni in
nedotakljivi značaj družine ter kako
neprecenljiva in nenadomestljiva
dobrina je.
Naj bo vsaka družina gostoljuben dom
miru za otroke in za starejše, za tiste, ki
so bolni in osamljeni, za tiste, ki so revni
in v stiski.
Amen.
Papež Frančišek
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Prepoznati darove zakona in družine
Sveti oče:
»Apostolska spodbuda Radost ljubezni je vabilo mladim in krščanskim
družinam, da bi znali ceniti darova zakonske zveze in družine ter med seboj gojiti
močno ljubezen, globoko zakoreninjeno v Kristusu in polno vrednot, kot so velikodušnost, zvestoba in potrpežljivost.«
»Ta spodbuda ima (…) poseben pomen. Prvič zato, ker jo razumem kot spodbudo
krščanskim družinam, da ovrednotijo zakon in družino ter vzdržujejo močno in neomejeno ljubezen do vrednot, kot so velikodušnost, zaveza, zvestoba in potrpežljivost.
Drugič zato, ker skuša spodbuditi vse, da bi bili znamenje usmiljenja in bližine tam,
kjer se družinsko življenje ne uresničuje v polnosti ali se ne razvija v miru in veselju.«
RL 5

Michael in Hun Ching
»Verjameva, da mladi še vedno hrepenijo po družini, ker smo vsi ustvarjeni po Božji
podobi. Hrepenijo po ljubečih odnosih. Meniva, da je družina še vedno najboljši
prostor, kjer se jim to lahko uresniči. V današnjem zapletenem svetu pa to ni lahka
naloga.«

»V današnjem svetu se zelo ceni pričevanje zakoncev, ki se niso izkazali samo v tem, da imajo
trden zakon, ampak tudi v tem, da imajo še
vedno skupne načrte in ohranjajo medsebojno
naklonjenost.« RL 38
»Moč družine ‘temelji bistveno v sposobnosti, da ljubimo in da učimo ljubiti. Naj bo
družina še tako ranjena, vedno lahko raste, če
živi iz ljubezni.’« RL 53

»Najti moramo besede, utemeljitve in pričevanja, ki bodo nagovorile mlade ljudi tam,
kjer so pripravljeni na velikodušnost, zavezanost, ljubezen in celo junaštvo, da bodo z
navdušenjem in pogumom sprejeli izziv zakona.« RL 40
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Vabilo k razmisleku:
Kaj pomeni imeti nekoga »rad«?

Družinska dinamika:
Organizirajte družinski večer na temo ljubezni, na katerem bo vsak družinski
član napisal ali narisal, kaj pomeni imeti nekoga rad. Posamezniku lahko tudi
omejite čas, da bodo lahko vsi pojasnili, kaj so napisali ali narisali.

Občestvena ali skupinska dinamika:
V majhnih skupinah si vsaka družina ali par zaupa izkušnjo, v kateri so začutili
Božjo ljubezen.

Molitev:
Gospod, nakloni nam milost, da
bomo vsak dan bolj sposobni iskreno
gledati bližnjemu v oči, ga pozorno
poslušati, se odkrito pogovarjati z
njim ali pa se obdarjati s prisrčnimi,
pozornimi, ljubečimi dejanji, da bo
v temi sveta Tvoja luč sijala po naših
družinah.
Amen
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Družina: znak usmiljenja
Sveti oče:
»S spodbudo Radost ljubezni želim spodbuditi vsakega od vas, da bi bili
znamenje usmiljenja in bližine tam, kjer se družinsko življenje ne uresničuje v
polnosti ali kjer se ne razvija miru in veselja.«
»Mnogi nimajo občutka, da je bilo sporočilo Cerkve o zakonu in družini jasen odsev
Jezusovega nauka in delovanja. Jezus je sicer predložil zahteven ideal, a ni nikoli izgubil
sočutne bližine do šibkih, kot sta bili Samarijanka in prešuštnica.« RL 38

Michael in Hun Ching
»Pari potrebujejo pomoč, da lahko rastejo v odnosu in so zgled svojim otrokom. Pri
tem igra cerkev pomembno vlogo.«
»V tem kontekstu ‘so pari včasih negotovi, neodločni in s težavo najdejo možnosti za
svojo rast. Veliko jih je, ki obtičijo na začetnih stopnjah čustvenega življenja in odnosa do
spolnosti. Kriza zakoncev povzroči nestabilnost družine in lahko zaradi ločitev in razvez
privede do hudih posledic za odrasle, otroke in celotno družbo, ker slabi posameznika in
družbene vezi’. Z zakonskimi krizami ‘se pogosto soočamo prenagljeno in brez poguma
za potrpežljivost, za preverjanje, za medsebojno odpuščanje, za spravo in tudi za žrtvovanje.’« RL 41
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Vabilo k razmisleku:
Kako v svoji družini živimo »usmiljenje«?

Družinska dinamika:
Vsak družinski član naj se zaveže, da bo enemu od družinskih članov z dejanjem
pokazal svoje odpuščanje in sprejemanje.

Občestvena ali skupinska dinamika:
Organizirajte »praznovanje odpuščanja«, ne pozabite si vzeti tudi trenutka za
zakrament sprave. Temu naj sledi občestveno praznovanje.

Molitev:
Hvala, Gospod, za tvoj ljubeči pogled,
ki razkriva naše napake in nam daje
željo in moč, da jih premagujemo. Zahvaljujemo se ti za varnost, ki jo čutimo
ob tvojem pogledu. Nakloni nam, da
bomo znali podariti enak dar ljubečega,
sprejemajočega in razumevajočega pogleda svojemu zakoncu, otrokom ter
vsakemu bratu in sestri, ki jih vsak dan
srečujemo.
Amen
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Skrb za vsako družino
Sveti oče:
»Danes skupaj začenjamo desetmesečno pot, na kateri se bomo pogovarjali
o lepoti družine.
Vsi smo poklicani, da ljubeče skrbimo za življenje svoje družine, saj družine nikoli
niso težava, ampak so vedno dar in ob pogledu v prihodnost so priložnost.«
»Zaveza ljubezni in zvestobe, iz katere živi sveta družina v Nazaretu, osvetljuje počelo,
ki oblikuje vsako družino in jo usposablja, 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. ‘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
nedotakljivi 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

Vabilo k razmisleku:
Kaj je lepega v naši družini, če odmislimo slabosti, stiske in težave?

Družinska dinamika:
Vsak družinski član lahko drugim pokaže pozitivni, lepi vidik vsakega člana
svoje družine.

Občestvena ali skupinska dinamika:
Vsakdo naj pove nekaj lepega in poudari pozitivne vidike njihovega občestva,
če gre za veliko družino.
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Molitev
Gospod Jezus, v tvoje roke izročamo svojo družino in vse družine sveta. Nauči
nas, da bomo bližnjega gledali z vedno novim čudenjem in si ne bomo nikoli
domišljali, da drugega popolnoma poznamo, temveč bomo vedno znali videti
neskončno lepoto, s katero si ustvaril vsakega človeka. Pomagaj nam odkriti, da
ima ljubezen svoje potrebe, in nam nakloni moč, da jih bomo vedno spoštovali.
Amen

Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni.
Radost ljubezni št. 1-7
Radost ljubezni, št. 31–57
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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