
Papež Frančišek, Pismo družinam 

Drage družine, 

prihajam na prag vaše hiše, da vam spregovorim o dogodku, ki bo, kot je znano, potekal 

prihodnjega oktobra v Vatikanu. Gre za izredno splošno zasedanje škofovske sinode, ki bo 

razpravljala na temo »Pastoralni izzivi družine v okviru evangelizacije«. Danes je namreč Cerkev 

poklicana, da oznanja evangelij in se pri tem sooča tudi z nujnimi pastoralnimi vprašanji, ki 

zadevajo družino. 

To pomembno srečanje zadeva celotno Božje ljudstvo, škofe, duhovnike, posvečene osebe in 

verne laike iz krajevnih Cerkva po celem svetu, ki dejavno sodelujejo pri njegovi pripravi s 

konkretnimi predlogi in z nepogrešljivim prispevkom njihove molitve. Še posebej potrebna in 

pomenljiva je vaša molitvena podpora, drage družine. To sinodalno zasedanje je namreč na 

poseben način posvečeno vam, vaši poklicanosti in poslanstvu v Cerkvi in družbi, težavam v 

zakonu, družinskem življenju, pri vzgoji otrok in vlogi družine v poslanstvu Cerkve. Zato vas prosim, 

da neutrudno molite k Svetemu Duhu, da bi razsvetljeval sinodalne očete in jih vodil pri njihovi 

zahtevni nalogi. Kot veste, bo temu izrednemu zasedanju sinode eno leto kasneje sledilo še redno 

zasedanje, ki bo nadaljevalo delo o družinski tematiki. In v istem okviru se bo v septembra 2015 

odvijalo tudi Svetovno srečanje družin v Filadelfiji. Vsi skupaj torej molimo, da bi Cerkev preko teh 

dogodkov prehodila resnično pot razločevanja in bi sprejela tista primerna pastoralna sredstva, s 

katerimi bo pomagala družinam, da se v luči in moči, ki prihajata iz evangelija, soočijo s trenutnimi 

izzivi. 

To pismo vam pišem na dan, ko obhajamo praznik Jezusovega darovanja v templju. Evangelist Luka 

pripoveduje, da sta Marija in Jožef po Mojzesovi postavi prinesla dete v tempelj, da bi ga postavila 

pred Gospoda in da sta jim po navdihnjenju Svetega Duha prišli naproti dve starejši osebi, Simeon 

in Ana, ki sta v Jezusu prepoznala Mesija (prim. Lk 2, 22-38). Simeon ga je vzel v roke in zahvalil 

Boga, da je končno »videl« rešitev; in Ana je kljub svoji starosti dobila novo moč in je začela vsem 

pripovedovati o otroku. To je lep prizor: dva mlada starša in dve starejši osebi zbrani okrog Jezusa. 

V Jezusu se resnično srečujejo in združujejo različne generacije! On je neizčrpni vir ljubezni, ki 

premaga vsako zaprtost, vsako osamljenost in vsako žalost. Na vaši družinski poti skupaj doživljate 

veliko lepih trenutkov: obroke, počitek, delo v hiši, razvedrilo, molitev, potovanja in romanja, dela 

solidarnosti … Toda, če manjka ljubezen, manjka veselje. Pristno ljubezen pa nam poklanja Jezus: 

on nam ponuja svojo besedo, ki razsvetljuje našo pot; daje nam kruh življenja, ki nas krepi v 

vsakodnevnih naporih na naši poti. 

Drage družine, vaša molitev za škofovsko sinodo bo dragocen zaklad, ki bo obogatil Cerkev. 

Zahvaljujem se vam in vas prosim, da molite tudi zame, da bi zmogel služiti Božjemu ljudstvu v 

resnici in ljubezni. Naj vse vas vedno spremlja varstvo blažene Device Marije in svetega Jožefa in 

vam pomaga, da boste skupaj hodili v ljubezni in v medsebojnem služenju. Na vse družine iz srca 

kličem Gospodov blagoslov. 

V Vatikanu, 2. februar 2014 

Praznik Gospodovega darovanja 


