
 

10. Svetovno srečanje družin 

Rim, 22.-26. junij 2022 

 

Smernice za pripravo 

na Svetovno srečanje družin 2022 

Škofom ordinarijem, duhovnikom in vernim laikom, 

zadolženim za družinsko pastoralo v škofijah, župnijah in cerkvenih gibanjih. 

 

Dikasterij za laike, družino in življenje ter rimska škofija pripravljata 10. Svetovno srečanje 

družin (v nadaljevanju SSD), ki bo potekalo od 22. do 26. junija 2022. 

Kot je poudaril sveti oče v svojem nedavnem videu, v katerem je predstavil srečanje, bo to 

potekalo popolnoma drugače kot doslej, in sicer v več središčih. Medtem ko bo Rim dejansko 

ostal glavna lokacija, bo lahko vsaka škofija središče krajevnega srečanja za družine in 

skupnosti, zato se bo vsak lahko počutil del dogajanja. 

Srečanje bo tako potekalo hkrati: 

1. v škofijah in/ali župnijah na pobudo škofov, duhovnikov in družin. Družine bodo imele 

priložnost skupaj z duhovniki razmišljati in praznovati; 

2. v Rimu pa le za vnaprej določeno število mednarodnih predstavnikov, ki jih bodo izbrale 

škofovske konference, gibanja in združenja družin. Število predstavnikov, ki bodo lahko prišli 

v Rim, je bilo sporočeno predsedniku škofovske konference in voditeljem mednarodnih 

gibanj. 



Spodaj je nekaj smernic in predlogov, ki sta jih oblikovala Dikasterij in rimska škofija v 

upanju, da bodo v pomoč krajevnim Cerkvam pri pripravi krajevnih srečanj. Na naslednji 

povezavi je video, v katerem so smernice predstavljene: 

https://youtu.be/FBM_BX73ALA  

 

1. Kako se lahko škofija pripravi na praznovanje Svetovnega srečanja družin (SSD) 

skupaj s svetim očetom? 

• Pri organizaciji tega dogodka predlagamo, da vsaka škofija v ta namen ustanovi 

pastoralno ekipo, v kateri naj bo dovolj ljudi in ne le eden od parov. 

• To bo priložnost, da sprejmete predloge, ki jih bodo dali pari, ki poznajo krajevno 

resničnost družin. 

• Uporabite temo SSD: »Družinska ljubezen: poklicanost in pot do svetosti«. 

• Uporabite simbole SSD, ki so že na voljo: logotip, himna, podobe, molitev in vsa gradiva, 

ki jih bo Dikasterij dal na voljo v prihodnjih mesecih. Po potrebi jih prevedite. 

• Razmislite o uporabi sedmih pripravljalnih katehez na SSD v skupinah parov, v župniji 

ali v družinah. 

• Poleg tega lahko uporabite tudi vsa orodja, ki jih je pripravil Dikasterij v Letu družine 

Amoris Laetitia: 10 videov, v katerih spregovorijo papež in različne družine z vsega sveta, 

rožni venec za zaročene pare, rožni venec za družine; kartončke Hoditi z družinami, Deset 

družinskih zapovedi itd. 

 

Koristne povezave: 

Uradna spletna stran SSD:  

www.romefamily2022.com 

Pobude/viri v Letu družine Amoris Laetitia: 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-erisorse.html 

Leto Amoris Laetitia v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si/oznaka/leto-druzine 

 



2. Ali je mogoče SSD pripraviti skupaj z drugimi škofijami ali v okviru določenega 

svetišča? 

• Vsekakor. Če škof meni, da je njegova škofija majhna ali raje organizira srečanje skupaj z 

drugimi bližnjimi škofijami, se srečanje lahko organizira tudi na ravni cerkvenih pokrajin 

ali na državni ravni, da je le v duhu, ki ga predlaga sveti oče.  

• Tudi svetišča so lahko primerna prizorišča za velike dogodke, ki presegajo škofijske meje. 

Treba pa se je dogovoriti z ordinarijem škofije, kjer stoji svetišče, in s škofi sosednjih 

škofij. 

 

3. Kakšen je lahko program Svetovnega srečanja družin v škofijah? 

• Cilj je, da vsaka škofija od 22. do 26. junija 2022 postavi v središče pastoralne 

pozornosti družine in ob tem izvaja dejavnosti, ki odražajo temo SSD. To bo nekakšen 

»Teden družine« v edinosti z družinami in škofijami po vsem svetu. 

• Temeljni merili sta svoboda in ustvarjalnost vsake škofije. Ne gre za to, da bi zvesto 

ponavljali tisto, kar se bo zgodilo v Rimu, in ni treba izvajati celotnega programa, ki se bo 

odvijal v Rimu. 

• Posamezna škofija naj pripravi prenos govorov svetega očeta ali določenih konferenc 

pastoralnega kongresa, seveda, če je to mogoče zaradi časovnih razlik, ali pa organizira 

ogled videov na YouTubu neodvisno od trenutnega dogajanja v Rimu. 

• Na krajevni ravni se lahko organizirajo konference o temah, podobnih tistim, ki so 

predlagane v Rimu. Govornike (po možnosti pare) naj določi škof ali župnik. 

 

4. Kako lahko organiziramo posamezne dneve SSD v škofijah in župnijah? 

V duhu svobode in ustvarjalnosti škofij: 

• sreda, 22. junij: SSD po župnijah lahko začnete z mašo, po njej pa lahko vsaki 

družini izročite znamenje srečanja in na primer pismo v imenu škofa. 

• četrtek, 23. junija, petek, 24. junija: Večerna srečanja po župnijah ali v manjših 

skupinah lahko pripravite po domovih. Pari si lahko ogledajo video ene od dnevnih 

konferenc, nato pa se o tem skupaj pogovarjajo. 



• sobota, 25. junij: Družine lahko povabite v škofijo (ali kam drugam, kjer se bodo 

srečevale družine iz več škofij) ali drugam, na primer v svetišče. To bi lahko bil dan, 

posvečen družini s konferencami, pričevanji, delom po skupinah, deljenjem izkušenj 

in praznovanjem. 

• nedelja, 26. junij: Lahko pripravite evharistično slavje z družinami iz škofije, ki naj 

ga vodi škof ordinarij (v stolnici ali na drugem primernem mestu). Družinam bi 

lahko predali poslanstvo Svetovnega srečanja družin, kot bo to papež storil med 

angelusom tistega dne. Če bodo časovne razlike dopuščale, bi papežev angelus lahko 

spremljali v živo ali pa predvajati posnetek pred ali po sveti maši. Če to ne bo mogoče, 

lahko družinam podeli poslanstvo škof. 

 

5. Kakšna podpora bo zagotovljena škofijam za izvajanje SSD? 

• Predlog vzorčnega programa, ki ga je mogoče prilagoditi vsakim krajevnim 

okoliščinam. 

• Pastoralni vodnik, v katerem so teme konferenc in predlogi načinov izvedbe. 

• Liturgični vodnik s predlogi za obhajanje evharistije na srečanju v škofijah. 

• Nekaj predlogov za poslanstvo družinam ob koncu srečanja. 

 

6. Kje in kdaj bo ta podpora na voljo? 

Od konca decembra 2021 bo na voljo na spletni strani SSD 

https://www.romefamily2022.com/it/programma/.  

 

7. Kakšna bi lahko bila vloga cerkvenih gibanj in združenj družin pri uresničevanju 

srečanja v škofijah? 

Družinska gibanja in združenja se lahko na podlagi svoje individualne karizme dajo na 

razpolago svojim škofom za organizacijo škofijskega srečanja in tako pripomorejo k 

vključevanju družin in k pripravljanju pastoralnih predlogov. 

 



8. Katere teme se bodo v četrtek, petek in soboto obravnavale na pastoralnem kongresu 

v Rimu? 

• I. konferenca: Krajevna Cerkev in sinodalnost 

Ø I. razprava: Zakonci in duhovniki skupaj gradijo Cerkev 

§ Dopolnjujoča se in soodgovorna poklica 

§ Družine in pastirji v skupnem misijonu 

§ Ustvarjanje skupnosti med družinami 

Ø II. razprava: Mladi in starejši skupaj za Cerkev prihodnosti 

§ Vloga starih staršev 

§ Mladi in starejši na sinodalni poti 

§ Starejši v pastoralni službi Cerkve 

 

• II. konferenca: Družinska ljubezen: čudovita in krhka 

Ø I. razprava: Družinska ljubezen v preizkušnji 

§ Izdaja in odpuščanje 

§ Težave v prvih letih zakona 

§ Odhod zakonca 

Ø II. razprava: Podpora očetovstvu in materinstvu 

§ Potrebujemo matere in očete 

§ Posvojitev in rejništvo, krščanska izbira 

§ Vedno sprejemati novo življenje 

 

• III. Konferenca: Identiteta in poslanstvo krščanske družine 

Ø I. razprava: Biti kristjani v digitalni dobi 

§ Kristus kot središče družine 

§ Predajanje vere mladim danes 

§ Družbeni mediji: »okolje« za naše otroke? 

Ø II. razprava: Poklicanost in poslanstvo na obrobjih preživetja 

§ Med migranti 

§ Ko pride odvisnost 

§ Ko v družini pride do nasilja 



 

• IV konferenca: Zakonski katehumenat 

Ø I. razprava: Vzgajanje vodij in vzgojiteljev: laiki, duhovniki in semeniščniki 

§ Vzgoja mladih za spolnost in čustvenost 

§ Vzgoja pastirjev in semeniščnikov 

§ Trajno spremljanje zakoncev 

Ø II. razprava: Družinsko občestvo, slog cerkvenega občestva 

§ Družinsko občestvo in cerkveno občestvo 

§ Vzajemnost med moškim in žensko v Cerkvi v različnih stanovih 

§ Očetovstvo, materinstvo in bratstvo v Cerkvi 

 

• V. konferenca: Družina, pot svetosti 

Ø I. razprava: Poti svetosti 

§ Razločevanje v vsakdanjem družinskem življenju 

§ Duhovno spremljanje novih zvez 

§ Ko zakonec nima vere 

Ø II. razprava: Zakonci in družine: svetost v vsakdanjem življenju 

 

 

 

 

Prevod:  
Urad za družino pri SŠK 

 

 
 


