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Vesele priče evangelija družine

Stella Josiane (hči) 

»V družini lahko evangelij najbolje živite tako, da ste priče drug drugemu in vas 
bodo drugi z veseljem posnemali«. 
»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

SVETI OČE

»Kateri so pastoralni izzivi Cerkve pri spremljanju družin? Krščanske družine so po 
zakramentu zakona glavni subjekti družinske pastorale. Vsaka družina je lahko prva 
priča veselja evangelija!«
Sinodalni očetje so poudarili, da »so krščanske družine po milosti zakramenta zakona 
glavni subjekti družinske pastorale, predvsem zato, ker nudijo ‘veselo pričevanje zakoncev 
in družin kot domače cerkve’. Zato podčrtujejo: ‘Potrebno je, da ljudje doživljajo, da je 
evangelij družine tisto veselje, ki ‘napolnjuje srce in celotno življenje ljudi’, ker smo v 
Kristusu odrešeni ‘greha, žalosti, notranje praznine in osamljenosti’«. RL 200
»Da bi mogle biti družine vedno bolj dejavni subjekti družinske pastorale, je potrebno 
‘oznanjevalno in katehetsko prizadevanje, ki je usmerjeno v notranjost družine’ in jim v 
tem smislu nudi orientacijo.« RL 20
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 Vabilo k razmisleku:

»Evangelij družine je veselje«. Sem že doživel, da je to veselje lahko navzoče tudi 
tedaj, ko življenje prinese težave? Pomislite na kakšen trenutek v življenju, ko se 
je izkazalo, da vas je neka težava spodbudila k veselju in vam vzbudila upanje.

 Družinska dinamika:
Katere so temeljne vrednote našega družinskega življenja? Skupaj se pogovorite o 
njih in jih zapišite na lističe, ki jih lahko nato izobesite po vsej hiši.

 Občestvena ali skupinska dinamika:
Kako se lahko naše občestvo odzove na vabilo papeža Frančiška, naj vzgajamo 
krščanske družine, da bodo vesele in oznanjevalne?

Molitev

Gospod,
družino si zasnoval in ustvaril
kot kraj veselja.
Nauči nas, da se bomo veselili tvojih darov
tudi v najtežjih dneh,
da se bomo ljudem vedno znali nasmehniti,
jih objeti,
poslušati, ko jih bo kaj težilo
in jih tolažiti, ko bodo trpeli.

Hvala ti, Gospod,
za mnoge objeme in vso tolažbo, ki smo jih prejeli,
ter ljudi, ki so nas poslušali.

Amen.
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Družine potrebujemo, 
da mladim pokažejo evangelij ljubezni

Josée Christiane (mati) 

»Evangelij oznanjamo, ko njegovo sporočilo napolni naša srca in celotno življenje z 
veseljem.«

SVETI OČE

»Neka splošna skrb za družino v velikih pastoralnih načrtih ni dovolj. Potrebujemo 
nov misijonarski zagon: ne moremo se ustaviti pri teoriji, ampak se spoprijeti s  
stvarnimi problemi ljudi. Priprava mladih na zakon je steber oznanjevanja preko 
družin.«
»Prosim krščanska občestva, da priznajo, kako njim samim koristi, če spremljajo pot 
ljubezni zaročencev. (…) Tisti, ki se poročijo, so za krščansko občestvo ‘dragocen vir 
moči, ker (…) lahko prispevajo k temu, da se obnavlja celotna zgradba cerkvenega  
življenja. Posebna oblika prijateljstva, ki ga živijo, lahko postane nalezljiva in lahko 
krščanskemu občestvu, kateremu pripadajo, pomaga rasti v prijateljstvu in bratstvu.’« 
RL 207
»Verjetno so bolje pripravljeni na poroko tisti, ki so se od svojih staršev naučili, kaj je 
krščanski zakon, v katerem sta oba drug drugega brezpogojno izbrala in to odločitev 
vedno znova obnavljata.« RL 208.

Giorgiana (hči)

»Živeti evangelij pomeni najti čas za kakovostno življenje v ljubezni, v katerem si vse 
delimo in smo enotni«.
»V tem smislu so vse pastoralne dejavnosti, ki pomagajo zakoncem, da rastejo v 
ljubezni in v družini živijo evangelij, neprecenljiva pomoč za to, da se tudi njihovi 
otroci lahko pripravijo na zakonsko življenje.« AL 208
»Ljubezen potrebuje čas, ki je na voljo, podarjen čas, ki druge stvari postavi 
na drugo mesto. Čas je potreben, da se pogovorita, se brez naglice objameta, skupaj  
naredita načrte, prisluhneta drug drugemu, se pogledata, drug drugemu data priznanje,  
okrepita medsebojni odnos. Včasih je to težko zaradi hitrega življenjskega ritma ali 
delovnih obveznosti. Drugič je težava v tem, da tisti čas, ki ga preživita skupaj, ni  
posebno kakovosten.« RL 224
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 Vabilo k razmisleku:

»Naša naloga je sodelovati pri setvi; drugo je Božje delo« (prim. RL 200). Lahko 
razmislimo o tem, kako si prizadevamo, da bi bilo naše skupno življenje kakov-
ostno. Ali nam uspeva? Bi radi kaj spremenili? Kaj lahko storimo najprej?

 Družinska dinamika:

Skupaj razmislimo, čemu bi lahko posvetili nekoliko manj pozornosti in tako 
pridobili nekaj časa, da bi lahko kot družina redno preživljali več kvalitetnega 
časa.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Načrtujte romantičen večer za zaročene pare v občestvu, ki bo vključeval večerjo 
ali okrepčilo. Prosite jih, naj izklopijo mobilne telefone, in vsak par povabite, 
naj večer preživi v medsebojnem pogovoru. Na koncu vsak par povabite, naj ne-
kaj časa preživi v skupni molitvi, v kateri naj izmenično molita drug za drugega.

Molitev

Gospod,
blagoslovi naš dom,
naj bo kraj ljubezni in sprejemanja.
Nakloni nam spoznanje,
da izkazovanje topline družinskemu članu
ne bo le opravilo, ampak 
odgovor na tvojo željo,
da bi evangelij družine
oznanjali vsem na zemlji.

Amen.
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Pripravljanje mladih na zakonsko življenje

SVETI OČE

»Namen tečajev priprave na zakon je, da ne pripravijo le na poročno slavje, ampak 
tudi na zakonsko življenje. Ponovno moramo preučiti pripravo na zakon, da bi mla-
dim že v otroštvu pomagali odkriti, da je življenje v zakonu resnična poklicanost«.
»S pomočjo misijonarsko dejavnih družin (…) ter z raznimi pastoralnimi sredstvi 
bi ponudili dosti zgodnjo pripravo, ki bo omogočila, da bo par rasel v ljubezni. (…)  
Naučiti se koga ljubiti ni nekaj, kar se da improvizirati, in to tudi ni moč narediti 
v kratkem tečaju pred poročnim slavjem. Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon 
od rojstva dalje. Že to, kar mu je dala njegova družina, mu omogoča, da se uči iz lastne 
zgodovine, in ga usposablja, da se lahko popolnoma in dokončno zaveže.« RL 208
»’Ne nasiti in zadovolji duše veliko vednosti, marveč notranje zaznavanje in 
okušanje stvari.’ (…) To je neke vrste uvajanje v zakrament zakona, ki jim posreduje  
potrebne prvine, da bi ga lahko sprejeli z najboljšo notranjo pripravljenostjo in tako 
začnejo družinsko življenje z neko trdnostjo. RL 207

Jules José (oče)

»Zato je zaželeno, da bi se spričo velikih sprememb in vprašanj, s katerimi se danes 
soočajo družine, ustanovile ustrezne pastoralne službe, ki bi konkretno odgovarjale 
na vsa ta vprašanja in spremembe«. 
»Kaže se nam nujna potreba po ‘primernem izobraževanju duhovnikov, diakonov, katehistov, 
katehistinj in drugih sodelavcev v dušnem pastirstvu’. (…) Bogoslovci naj imajo dostop do 
vsestranskega interdisciplinarnega šolanja o času zaroke in zakonskega življenja, in to ne samo 
v zvezi s cerkvenim naukom. (…) Za bogoslovca je koristno kombinirati življenje v semenišču 
z življenjem v župniji. To mu omogoča, da ima več stika z dejanskim življenjem v družinah.« 
Prim. RL 202-203
»Strokovnjaki, posebno tisti, ki imajo izkušnje na področju spremljanja, pomagajo  
udejanjiti pastoralne predloge v praksi, pri konkretnih težavah družin. ‘Programi  
(itinerariji) in tečaji, ki so namenjeni posebej sodelavcem v dušnem pastirstvu,  
lahko usposobijo za to, da bi proces priprave na zakon uskladili s širšo dejavnostjo v  
cerkvenem življenju.’ Dobro pastoralno usposabljanje je pomembno ‘tudi z ozirom na 
posebne izredne primere, ki nastajajo zaradi nasilja v družini in spolnih zlorab’. Vse to 
nikakor ne jemlje pomena temeljni vrednosti duhovnega spremljanja, neprecenljivim 
duhovnim sredstvom Cerkve in zakramentalni spravi, temveč jih dopolnjuje.« RL 204
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 Vabilo k razmisleku:

Razmislite o ljudeh v svojem življenju, ki so bili pozitivne priče zakonskega 
življenja, in se zahvalite Gospodu za njihov zgled.

 Družinska dinamika:

Skupaj preberite del Posinodalne apostolske spodbude Kristus živi, ki govori o 
oznanjevanju evangelija mladim, in se o tem pogovorite (npr. št. 44, 257, 264).

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Predlagajte trenutek molitve za mlade in njihovo poklicanost. Tisti, ki želijo, 
lahko napišejo molitev na kos papirja in jo dajo v košarico. Ob obisku cerkve 
lahko verniki vzamejo eno od teh molitev in jo v molitvi izročijo pred Očeta.

Molitev

Gospod Jezus,
molimo za mlade,
da bi v svojih družinah
doživeli moč tvoje ljubezni.

Molimo za zaročene pare,
da bi spoznali,
da se je treba v zakonu iz dneva v dan
truditi in biti ustvarjalen.

Molimo za družine v naši skupnosti,
da bi pričale za ljubezen,
ki bo močna, trdna in vesela.

Amen.
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Vključiti vsako družino

SVETI OČE

»Vzgojna pot bi se morala nadaljevati vsaj prvih deset let zakonskega življenja, da bi 
družine čutile, da jih njihov duhovnik – in tudi druge družine – spremljajo, da ob 
soočanju tako z radostmi kot težavami vsakdanjega življenja ne bi obupale. Vedno 
se moramo zavedati, da je lahko vsaka kriza priložnost, da v svojem srcu obnovimo 
svoj ‘da’ in tako zorimo v ljubezni.
»Z druge strani bi želel poudariti, da zakonska pastorala stoji pred nalogo, kako pomaga-
ti dojeti, da zakona ne kaže razumeti kot nekaj končnega. (…) Pogled se usmerja 
v prihodnost, ki jo je treba graditi dan za dnem, in ravno zaradi tega se od zakoncev ne 
zahteva, da sta popolna. Treba se je posloviti od iluzij in drugega sprejemati takšnega, 
kakršen je: nedovršen, poklican k rasti in razvoju. (…) Novoporočencem je treba od vsega 
začetka prikazati z realistično jasnostjo, da je njun ‘da’ le začetek poti«. RL 218 

Jules José (oče):

»Danes morajo pari čutiti bližino Cerkve po njenih pastoralnih delavcih, bližino, ki 
pomirja, bližino, ki se bo znala odzivati na njihove skrbi.«

Josée Christiane (mati) 

»Slišati moramo sporočilo, ki nas bo ob vsej negotovosti pomirjalo.«
»Prva leta zakonskega življenja so vitalno in občutljivo obdobje, ko zakonci rastejo 
v zavesti zahtevnosti in pomembnosti zakona. Iz tega izhaja zahteva po pastoralnem 
spremljanju, ki naj se nadaljuje po poroki (…) Župnija je tisti prostor, kjer so izkušeni 
pari na voljo mlajšim. (…) Pri tem je pomembno poudarjati pomen družinske 
duhovnosti, molitve in udeležbe pri nedeljski evharistiji. Zakonske pare naj bi 
spodbujali k rednim srečanjem, da bi tako pospeševali rast duhovnega življenja in 
solidarnosti v konkretnih življenjskih zahtevah. RL 223

SVETI OČE

»Kot Cerkev želimo vključiti vse družine in jih spremljati, da bodo odkrile boljši 
način za premagovanje težav, s katerimi se srečujejo«.
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 Vabilo k razmisleku:

Kaj bi predlagali zaročenim parom, mladim zakonskim parom ali parom v 
težavah? Ste pripravljeni te predloge najprej upoštevati sami?

 Družinska dinamika:

Mladoporočenca ali zaročenca povabite na večerjo in z njima negujte  
prijateljstvo.

Občestvena ali skupinska dinamika:

Kako bi lahko organizirali srečanja za izmenjavo, na katerih bi se lahko poročeni 
ali zaročeni pari srečali s strokovnjaki oz. bi te pare sprejeli v krog družin, ki so 
jih pripravljen sprejeti in jim prisluhniti?

Molitev

Gospod Jezus,
naši skupnosti nakloni
dar svojega Svetega Duha
da bi znali 
»vključiti vse družine in jih spremljati,
da bodo odkrile boljši način za premagovanje težav, s 
katerimi se srečujejo.«*

Naj bodo vrata naše hiše
vedno odprta, da bomo lahko delili vesele trenutke,
da se bomo podpirali v težkih trenutkih,
in z drugimi družinami molili k Očetu.

Amen.

*Papež Frančišek
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Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni
»Nekateri pastoralni vidiki spodbude, 199- 258
RADOST LJUBEZNI:
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 Dobo, Demokratična republika Kongo
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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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