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Ljubezen v zakonu

1.

Ljubezen je …

Sveti oče

»Zakonci imate dar milosti zakramenta, zato ste lahko popolni v ljubezni ... Spre-
govorimo torej o tej ljubezni! »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen; ni 
nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje; ni brezobzirna, ne išče svojega, ne 
da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice.«
»Vse to živimo in gojimo sredi življenja, ki ga zakonci dan za dnem delijo med seboj 
in s svojimi otroki. Zato se obrestuje, če se zadržimo pri tem, da natančneje opredelimo 
pomen izrazov tega besedila, da bi ga prenesli na konkretno življenje vsake družine.« 
RL 90
Ljubiti pomeni tudi biti ljubezniv (...) ljubezen ne ravna surovo, se ne obnaša nevljudno 
in v odnosih ni osorna. Njeni načini, njene besede, njene kretnje so prijetne, ne trde in 
toge. Drugim noče povzročati trpljenja. (...) Biti ljubezniv ni slog, ki ga kristjan lahko 
izbere ali zavrne. To, da ‘je vsak človek dolžan biti prijazen do tistih, ki ga obkrožajo’, 
je nujni sestavni del ljubezni.

Julie in Gérard

Julie: »Ob 17. obletnici poroke sva začutila, da si morava vzeti nekaj časa, da si 
razjasniva zahtevna področja najinega skupnega življenja. Pod vodstvom duhovnika 
sva iz izkušnje izšla bogatejša. Na koncu je duhovnik celo prosil, naj moliva zanj«.
Gérard:»Te duhovne vaje so nama pomagale osvetliti  številna zahtevna področja. 
Nekega dne mi je bilo težko, ker sva se sporekla in kadar se sporečeva, se mrščim in 
bolj malo govorim. Potem sem nekega jutra, ko sem se zbudil, v svoji omari zagledal 
darilo in se spomnil, da je moj rojstni dan. Spominjam se, da mi je bilo zelo všeč in 
sem ga pokazal otrokom. Bil sem preprosto srečen in pobotala sva se.«
»Če ne gojimo potrpežljivosti, bomo vedno imeli izgovore za odzivanje iz jeze; in na 
koncu se bomo spremenili v ljudi, ki ne znajo sobivati, ki so nesocialni in nesposobni 
brzdati svojih nagonov; tako bo postala družina bojno polje.« RL 92
Dan za dnem ‘vstopati v življenje drugega, čeprav je del našega življenja, zahteva taktnost 
nevsiljive drže, ki obnavlja zaupanje in spoštovanje.’« RL 99



Ljubezen v zakonu

3

 Vabilo k razmisleku: 

Ljubiti pomeni, da smo v dejanjih ljubeči do bližnjih in je naše obnašanje takšno, 
da nas imajo drugi z lahkoto radi. 

 Družinska dinamika:

»Ljubezen je ...« Papež Frančišek poudarja več lastnosti ljubezni. Izberimo eno in 
se dogovorimo, da jo bomo v svoji družini skušali uresničiti.

 Občestvena ali skupinska dinamika: 

Družinam ponudimo čas za ‘duhovne vaje’, da jih bo nekdo vodil pri tem, ko 
bodo razmišljali o svojih odnosih v luči hvalnice ljubezni (1 Kor 13,4-7).

Molitev

Gospod, ljubezen je potrpežljiva;
pomagaj mi biti potrpežljiv do bližnjih.
Gospod, ljubezen je dobrotljiva;
pomagaj mi, da bom najprej dobrotljiv do bližnjih
šele nato do sebe, četudi me bo to česa stalo.
Gospod, ljubezen ni nevoščljiva;
nauči me, da se bom veselil uspeha drugih.
Gospod, ljubezen se ne ponaša;
daj mi ponižnost, da bom prepoznal tvoje darove.
Gospod, ljubezen se ne napihuje;
pomagaj mi, da bom najprej poskrbel za bližnje.
Gospod, ljubezen ni brezobzirna;
pomagaj mi videti Tvoj obraz v bližnjih.
Gospod, ljubezen ne išče svojega;
Nakloni mi, da bom okušal veselje razdajanja.
Amen.
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2. 

Ljubezen je več kot občutje

Sveti oče

»Ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Vse! Kar koli! Kljubuje 
vsemu. Ljubiti pomeni veseliti se za druge, njihovega uspeha. Kako pomembno je 
naučiti otroke, da praznujejo veselje drugih! Naj bo to rojstni dan ali kakšen dosežek! 
Ker je dobro, da je družina kraj, kjer se praznuje veselje!«
»V celotnem besedilu vidimo, da hoče Pavel poudariti, da ljubezen ni samo občutje, 
ampak nekaj več. Besedo moramo razumeti v tistem pomenu, ki ga ima hebrejski glagol 
»ljubiti« in pomeni »delati dobro«. Kot je rekel sv. Ignacij Lojolski: ‘Ljubezen se mora 
uveljaviti bolj v dejanjih kot pa v besedah’«. RL 94
»’Bog ljubi veselega darovalca’ (2 Kor 9,7). Naš Gospod posebno ceni tistega, ki se veseli 
sreče drugega. Če ne gojimo lastne sposobnosti veseliti se nad dobrobitjo drugega in se 
osredotočamo predvsem na svoje lastne potrebe, se obsojamo na življenje z manj veselja 
(…). Družina mora biti kraj, kjer tisti, ki je dosegel nekaj dobrega v življenju, ve, da se 
bodo zaradi tega tudi drugi z njim veselili.« RL 110

Julie in Gérard

Julie: »Še nekaj drugega se je pripetilo. Otroci so vsako jutro prišli v najino spalnico, 
da bi nama zaželeli dobro jutro. Nekega jutra je najin najmlajši, ki je takrat imel šest 
let, gledal tale prizor: Preden sem šla v službo, sem se poslavljala od moža. On ni 
želel odzdraviti, ker je bil slabe volje. Sin naju je nekaj trenutkov gledal, nato pa mi 
rekel: ‘Mama, oče je razumel, da moraš v službo’. Po tistem sva se pobotala.«
Gerard: »Ja, najini otroci nama veliko pomenijo. Vsak dan, ko pridem iz službe, jih 
pozdravim in poljubim vsakega posebej, vse štiri«.
Ni pomembno, če je drugi zame moteč ali če mi prekriža načrte ali mi je s svojim 
značajem ali s svojimi pogledi nadležen, če ni popolnoma tak, kakršnega sem pričakoval. 
Ljubezen vedno vključuje globoko sočutje, ki vodi k temu, da drugega sprejmem kot del 
tega sveta, čeprav bo ravnal drugače, kot bi si jaz želel.« RL 92
»Zakonca, ki se ljubita in si pripadata, dobro govorita drug o drugem in skušata poka-
zati dobre strani sozakonca onkraj njegovih šibkosti in napak … Ni treba, da je ljubezen 
popolna, da bi jo cenili ... Ljubezen sobiva tudi v nepopolnosti. ‘Vse prenaša’ ter zna 
spričo omejitev ljubljenega bitja molčati.« prim. RL 113
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 Vabilo k razmisleku: 

Razmislim o tem, kako zelo se člani naše družine razlikujemo med seboj, da ima 
vsak edinstvene darove in drugačno življenjsko pot. 

 Družinska dinamika: 

Prizadeval si bom za to, da se bom veselil uspeha drugih in jim to z veseljem 
priznal. Z drugimi delim, česar bi se rad danes veselil.

 Občestvena ali skupinska dinamika:

Kdor želi, lahko z drugimi deli kakšno lastnost ljubezni, opisano v hvalospevu 
ljubezni, ki se ga je najbolj dotaknila in ki mu pomeni veselje ali težavo.

Molitev

Gospod, ljubezen se ne da razdražiti;
vzemi z mojih ustnic besede, ki lahko zabolijo.
Gospod, ljubezen ne misli hudega;
daj mi ljubeč pogled.
Gospod, ljubezen se ne veseli krivice;
odpri moje srce potrebam mojih bratov in sester.
Gospod, ljubezen se veseli resnice;
vodi naše korake k Sebi.
Gospod, razveseli nas s tem, da se bomo čutili lju-
bljeni od Tebe,
z ljubeznijo, ki vse prenaša,
vse upa in vse prestane.
Le tako bomo začutili željo po tem, da bi darovali
Tvojo Ljubezen vsakemu bratu in sestri.
Amen
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3. 

Moč ljubezni

Sveti oče

»Moč ljubezni je tista, ki premaga vsako grožnjo in nam pomaga, da se ji upremo ter 
ostanemo močni in zanesljivi. Ljubezen otrokom omogoča, da lahko o svojih starših 
rečejo: Vem, da mi bosta mama in oče vedno stala ob strani, nanju se zanesem in 
zaupam v njuno ljubezen!«
Ljubezen »Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane« (1 Kor 13,7). Na ta način se 
izrecno poudari dinamika ljubezni, ki je nasprotna prevladujoči kulturi in se je sposobna 
postaviti po robu vsemu, kar bi jo lahko ogrožalo.« RL 111
»Kajti ko kdo ve, da mu drugi zaupajo in cenijo temeljno dôbrost njegovega bistva, tedaj 
se pokaže tak, kakršen je – brez prikrivanja. (…)« Po drugi strani »družina, kjer vlada 
temeljno in srčno zaupanje in kjer se kljub vsemu zvestoba vedno znova obnavlja, to 
omogoča, da se pokaže prava identiteta njenih članov, in povzroči, da se prevara, hina-
vščina in laž samodejno zavrne.« RL 115
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 Vabilo k razmisleku:

Razmislim o Gospodovi neomajni in zanesljivi navzočnosti v mojem in našem 
družinskem življenju.

 Družinska dinamika: 

Skupaj se spominjajmo trenutkov, ko smo si zaupali, ko smo lahko priznali 
svoje težave ali ljubeče razumeli težave drugega.

 Občestvena ali skupinska dinamika: 

Domislimo se nečesa, kar bi lahko kot skupnost naredili pri nedeljski maši, da 
se bodo ob prihodu in odhodu vsi počutili dobrodošle in sprejete.

Molitev

Blagor družini, ki hodi
v Gospodovi navzočnosti.
Blagor družini, ki ima temelje na ljubezni,
ki misli, govori in deluje v ljubezni.
Blagor družini, ki skupaj v molitvi
hvali Gospoda, se mu zahvaljuje,
mu zaupa vsako skrb,
ga prosi za vodstvo
pri majhnih in velikih odločitvah.
Blagor družini, kjer nesoglasja
ne zrastejo v krize,
ampak so priložnost za rast v dialogu,
v spoštovanju, v sprejemanju,
v poslušanju in v odpuščanju.

Amen
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Vabilo k branju spodbude Radost ljubezni

Ljubezen v zakonu
Radost ljubezni, 89-119

RADOST LJUBEZNI:

Julie in Gérard z otroki
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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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