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Kaj pomeni celibatsko 
življenje v Cerkvi?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Nekoč bomo vsi združeni s teboj, o Bog. Potem 
boš naše vse, naša ljubezen, naša svoboda in naša 
sreča. Bodi z vsemi, ki so v veliko znamenje in se 
že danes odpovedujejo sreči zakona zaradi Božjega 
kraljestva.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

RAZPRAVA

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to 
temo!

Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši 
to, česar nočeš več pozabiti.

IZZIV

Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot 
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih 
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi, 
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na 
info@youcat.si.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na 
Facebooku ali Instagramu.

ŠTUDIJ

1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom 
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno 
besedilo.

2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je 

bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je 

izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja 
…).

Lk 18,29-30

Nikogar ni, ki bi zaradi Božjega kraljestva zapustil hišo ali 
ženo ali brate ali starše ali otroke in ne bi prejel v tem času 
veliko več, v prihodnjem veku pa večno življenje.

Zakaj Cerkev od duhovnikov in škofov zahteva 
življenje v celibatu? 

Jezus je živel v celibatu in s tem je hotel izraziti svojo 
nedeljeno ljubezen do Boga Očeta. Prevzeti Jezusov način 
življenja in živeti v neporočeni čistosti »zaradi nebeškega 
kraljestva« (Mt 19,12) je znamenje ljubezni, nedeljene 
predanosti Gospodu in popolne pripravljenosti za služenje že 
od Jezusovih časov naprej. Rimokatoliška Cerkev zahteva 
ta način življenja od svojih škofov in duhovnikov, vzhodne 
katoliške Cerkve pa le od svojih škofov. (1579–1580, 
1599)

Celibat, kot pravi papež Benedikt, ne sme pomeniti, 
»da smo ostali prazni v ljubezni, ampak mora pomeniti, 
da nas je prevzela strast za Boga«. Duhovnik, ki živi v 
celibatu, naj bi bil rodoviten v tem, da predstavlja Božje in 
Jezusovo očetovstvo. Dalje papež pravi: »Kristus potrebuje 
duhovnike, ki so zreli in možati, sposobni izvrševati pravo 
duhovno očetovstvo.«

1. Zakaj se Jezus ni poročil?
2. Kakšna je razlika med človekom, ki živi celibat, in 

običajno samsko osebo?
3. Noben človek se ne more odpovedati ljubezni. Kdaj in iz 

kakšnih razlogov pa se lahko ljudje začasno ali za večno 
odpovejo spolnosti?

4. Je celibat razvrednotenje zakona, kot da so poročeni 
kristjani manj dobri kristjani?

www.youcat.si

V prihodnjem tednu povprašaj duhovnika, redovnika ali 
redovnico, zakaj se je odločil(a) za življenje v celibatu.
Ali pa po internetu pobrskaj pri svetnikih, da bi odkril, zakaj 
se jim je zdela samskost po Jezusovem zgledu pomembna 
(npr. Janez Pavel II., Mati Terezija, Terezija iz Lisieuxa).

Ali sprejmete ta izziv?
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