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Krhkost

SVETI OČE

»Današnje družine živijo v velikih preizkušnjah. Ker smo vsi slabotni, so ločitve, 
razveze in praksa skupnega življenja resničnost, ki jo živijo številne družine po vsem 
svetu. Naloga Cerkve je, da gre naproti tistim, ki želijo ostati v Božji bližini, da 
jim pomaga zakonske krize in trpljenje spremeniti v priložnosti, ki vodijo k polnosti 
evangelija«.
»Vendar zahtevajo vsi ti primeri konstruktiven odgovor […] To je naredil Jezus pri 
Samarijanki (prim. Jn 4,1-26); nagovoril je njeno hrepenenje po pravi ljubezni, da bi 
jo rešil vsega, kar je zatemnjevalo njeno življenje, in jo vodil k polnemu evangeljskemu 
veselju.« RL 294
Jezus Kristus si je »želel Cerkev, ki je pozorna na dobro, ki ga Sveti Duh razširja sredi 
slabosti.« RL 303
»Samo po sebi se razume, da je potrebno opogumljati k zorenju razsvetljene, 
oblikovane vesti, kar naj spremlja odgovorno in resno razločevanje škofa, ter spodbujati 
k vedno večjemu zaupanju v milost.« RL 303 

Družina Likesya

»H krhkim družinam je treba priti na obisk, si izmenjati mnenja, jih razumeti. 
Potrebujejo duhovni nasvet, ki jim bo povrnil zaupanje vase.«
»Sam evangelij od nas zahteva, naj niti ne sodimo niti obsojamo […] poklicani smo, 
da živimo od usmiljenja, ker je bilo nam najprej izkazano usmiljenje.« RL 308, 310
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 Vabilo k razmisleku

Tudi naša družina ima svoje šibkosti. Ali lahko prepoznam »dobro, ki ga Sveti 
Duh razširja sredi šibkosti«?

 Družinska dinamika

Zvečer si vzemimo nekaj časa in skupaj z otroki poskusimo narediti seznam naših 
šibkosti v zvezi z našimi odnosi, in kako bi se s temi šibkostmi lahko soočili.

 Občestvena ali skupinska dinamika

Predlagajte ogled filma, katerega tema bo trdoživost (kako premagati težave in 
življenju dati nov zagon). Po ogledu se po skupinicah pogovorite o tem, kako film 
nagovarja vsakega posameznika?
 

Molitev

Gospod,
pomagaj nam razumeti, da naše omejitve
niso ovira za tvoje usmiljenje.

Pomagaj nam, da ne bomo zavračali
evangeljskih vzorov zato,
ker so videti težko dosegljivi.

Pošlji nam Svetega Duha,
da bomo lahko zakonske krize in trpljenje
spremenili v priložnosti,
v katerih se bomo izboljšali
in nadaljevali pot
k polnosti evangelija.

Pomagaj nam, da bomo lahko sprejeli dobro,
ki ga razširjaš sredi naših slabosti.

Amen.
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Razločevanje

SVETI OČE

»Družinska pastorala zna sprejeti, spremljati, razločevati in vključevati v cerkveno 
skupnost, ne s preprostimi in obrabljenimi ‘recepti’, ampak s pogledom, ki resnično 
zna razločevati in razlikovati situacije«.
Cerkev mora »pozorno in skrbno spremljati svoje najslabotnejše otroke, ki trpijo 
zaradi ranjene in izgubljene ljubezni, in jim vlivati zaupanje in upanje – kakor luč 
svetilnika v pristanišču ali luč bakle, ki jo prinesemo ljudem, da bi razsvetljevala tiste, ki 
so izgubili smer ali so sredi viharja.« RL 291

Družina Likesya

»Nobena družina ne sme biti izključena iz skupnosti, ne glede na to, kakšne težave 
ima. Zakon bi moral biti prostor sreče, ne nesreče. Skupnost bi morala nuditi 
podporni sistem, ki bo tem družinam pomagal zaščititi njihove otroke in jih voditi 
v boljšo prihodnost.«
»Otroci morajo razumeti, da ima Bog zanje pripravljen čudovit načrt. To prepričanje 
jih bo opogumljalo, da si bodo celili rane, ki so jim jih zadali starši. Vlivalo jim bo 
gotovost, da jih Bog nikoli ne bo zapustil, četudi jih je zapustil kdo od staršev. Bog 
blagoslovi vse družine sveta.«
Gre za to, da je treba »pomagati vsakemu posamezniku, da najde svoj način, 
kako bo sodeloval v cerkveni skupnosti […] po katerem je lahko udeležen v življenju 
občestva, bodisi na socialnem področju, pri molitvenih srečanjih ali na način, ki izvira 
iz njegove osebne pobude, usklajen z župnikovo presojo.« RL 297
Ti ljudje morajo čutiti, da lahko živijo in zorijo »kot živi udje Cerkve, ko jo občutijo kot 
mater, ki jih vedno sprejema, zanje ljubeče skrbi in jih spodbuja na poti življenja in 
evangelija. To vključevanje je tudi potrebno za skrb in krščansko vzgojo njihovih otrok, 
na katere je treba gledati kot na najpomembnejše.« RL 299
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 Vabilo k razmisleku

Razmislite o tem, kako usmiljena je vaša ljubezen: kako zelo ste pripravljeni 
razumeti, sprejeti, odpustiti, upati?

Družinska dinamika

Zvečer lahko vsej družini predlagamo, da si podelimo kakšen »majhen korak«, 
ki ga je vsakdo naredil čez dan. Vsak lahko prosi druge, naj molijo za katero od 
njegovih težav.

Občestvena ali skupinska dinamika

Pod vodstvom duhovnika ali drugega voditelja skupnosti razmislite o tem, kako 
bi lahko vsakomur ponudili priložnost, da služi v skupnosti ali v njej še naprej 
opravlja določeno službo. To lahko storite na katerega od praznikov. 

Molitev

Gospod,
pomagaj nam razumeti
težave in slabosti naših bratov in sester.

Pomagaj nam odpreti vrata našega doma
in naša srca tistim,
ki so slabotnejši in tistim v težavah,
da se bodo čutili sprejete, slišane in razumljene.
 
Napolni nas s Svetim Duhom
da bomo znali drugim izkazati
usmiljenje, ki smo ga
prejeli od Tebe.

Amen.



Radost ljubezni

6

3

Majhni koraki

SVETI OČE

»Cerkev se nikakor ne sme odpovedati temu, da postavlja pred nas polni 
ideal zakona. Bolj kot pastoralna skrb za neuspele zakone, je danes pomembno 
prizadevanje, da bi nudili oporo zakonom in tako preprečevali njihov razpad! 
Ljudje lahko naredijo veliko majhnih korakov in Bog vedno ceni majhne korake.«
»Mlačnost, vsaka oblika relativizma ali pretirano sklicevanje na čas predložitve (ideala), 
bi pomenilo pomanjkanje zvestobe evangeliju in tudi pomanjkanje ljubezni Cerkve 
do samih mladih ljudi. Razumeti izredne okoliščine nikoli ne pomeni zastirati luči 
popolnejšega ideala in tudi ne pomeni, da s tem priporočamo manj kot to, kar Jezus 
ponuja človeku.« RL 307

Družina Likesya

»To duhovno vodstvo pomaga družinam razumeti, da krize v zakonu ne trajajo večno 
in ne vodijo nujno do ločitve. Zato jih je nujno treba vključiti, da bodo odkrili, kako 
se pogovarjati, si odpuščati in se veseliti ljubezni.«
»Razločevanje mora pomagati k temu, da se sredi omejitev najdejo možne poti za odgovor 
Bogu in za rast sredi omejitev. V prepričanju, da je vse belo ali črno, včasih zapiramo pot 
milosti in rasti ter vzamemo pogum in oviramo ljudi na poti k posvečevanju, ki poveličuje 
Boga. Spomnimo se na to, da ‘je majhen korak sredi velikih človeških omejenosti Bogu 
bolj všeč kakor na zunaj pravilno življenje človeka, ki preživlja svoje dni, ne da bi naletel 
na omembe vredne težave.’« RL 305



  Vabilo k razmisleku

Ko vas bo obšla skušnjava, da bi rekli: »Takšen sem. Tega ne morem spremeniti«, 
razmislite o tem, kakšen majhen korak bi lahko naredili, da bi premagali katero 
od svojih slabosti.

Družinska dinamika

Vzemiva si čas, bodiva z otroki, jim prisluhniva in jih vprašajva, kako vidijo 
najin zakon. To je lahko tudi priložnost za naju, da skušava razumeti, kako naju 
vidijo in kakšen zgled jim dajeva.

Občestvena ali skupinska dinamika

Pripravimo občestveno srečanje na temo tveganj in nevarnosti, ki ogrožajo naše 
družine, in se vprašajmo, kako bi se jim občestvo lahko izognilo. 
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Molitev

Gospod,
pomagaj nam pričati za to,
da je zvestoba sprejemanje iste odločitve dan za dnem.

Pomagaj nam razumeti, da ljubezen
ni cilj, ki bi ga v polnosti dosegli,
ampak nam postavlja vedno nove izzive.

Spremljaj in vodi
vsak majhen korak,
ki ga zmoremo narediti
in izgrajevati našo ljubezen.

Amen.
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Božje usmiljenje

SVETI OČE

»V vsaki situaciji je pomembno, da uporabljamo balzam usmiljenja, da pomirimo 
rane in ljudem dajemo občutek sprejetosti, hkrati pa spoštujemo resnico. Treba se 
je naučiti odpuščati, razumeti, upati.
Usmiljena ljubezen naj bo »logika, ki mora v Cerkvi prevladovati, da bomo izkusili 
tudi, kako je mogoče odpreti srce tistim, ki živijo na najbolj obupnih obrobjih 
življenja.« RL 312
»’Pot Cerkve je ta, da nikogar ne obsodi za zmeraj, da izliva Božje usmiljenje na vse 
ljudi, ki zanj prosijo z iskrenim srcem …’ […] ‘Zaradi tega se je treba izogibati sodbam, 
ki ne upoštevajo zapletenosti različnih primerov (situacij). Treba je biti pozoren na to, 
kako ljudje zaradi svojega stanja živijo in trpijo.’« RL 296
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Vabilo k razmisleku

Je v mojem življenju kdo, za katerega me Gospod prosi, naj mu izkazujem 
usmiljenje?

Družinska dinamika

»Odpuščati, razumeti, upati«: Vsak družinski član lahko pove, kaj je čez dan 
odpustil ali kaj mu je nekdo drug odpustil; kako mu je uspelo nekoga razumeti 
ali kako se je počutil, ko je bil razumljen; ali pa trenutek, v katerem je zaupal 
Bogu.

Občestvena ali skupinska dinamika

Pripravimo nekaj molitev, ki jih bomo lahko prebrali med sveto mašo:
- Gospod, nauči nas odpuščati ...
- Gospod, nauči nas razumeti ...

- Gospod, nauči nas upati ...

Molitev
Gospod,
pomagaj nam verjeti v ljubezen
tudi v času preizkušnje.

Pomagaj nam, da nikoli ne bomo obupali
nad svojo družino,
tudi ko bomo zaradi sporov trpeli,
ko odpuščanje ne bo prišlo zlahka,
ko bo to daleč stran ali sploh ne bo mogoče.

S teboj ni nič nemogoče:
tvoje usmiljenje nas tolaži,
tvoja Beseda nas vodi,
tvoja navzočnost nam daje upanje.

Amen.



Radost ljubezni

10

Vabilo k branju spodbude RADOST LJUBEZNI.

8. poglavje - Spremljanje krhkosti, št. 291-312:
https://www.druzina.si/storage/app/media/ProductFiles/152-radost-ljubezni.pdf

Spremljajoči video 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 10. svetovno srečanje družin 
RIM, 22. – 26. junija 2022)
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