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Kaj pomeni 
poročiti se v Cerkvi?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Všeč ti je bilo, da si ustvaril človeka kot moža in 
ženo in ju združil v ljubezni. Daj nam, da bomo v 
svoji majhni ljubezni odkrili veličino tvoje Božje 
ljubezni.
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 
…).

Mt 19,6

Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog 
združil, tega naj človek ne ločuje.

Kaj nujno spada h krščanskemu zakramentalnemu 
zakonu? 

K zakramentalnemu zakonu nuno spadajo trije elementi: 
a) svobodna privolitev, b) privolitev v dosmrtno, izključno 
zvezo in c) odprtost za otroke. Najgloblje pri krščanskem 
zakonu je, da par ve: sva živa podoba ljubezni med 
Kristusom in Cerkvijo. (1644–1654, 1664)

Zahteva po enosti in neločljivosti je najprej naravnana proti 
poligamiji, v kateri krščanstvo vidi temeljno kršitev ljubezni 
in človekovih pravic; naravnana je tudi proti tako imenovani 
'sukcesivni poligamiji': vrsti neobvezujočih ljubezenskih 
odnosov, ki ne najdejo poti do enega, velikega, 
nespremenljivega »da«. Zahteva po zakonski zvestobi 
vsebuje pripravljenost za dosmrtno zvezo, ki izključuje 
ljubezenske odnose poleg zakona. Zahteva pripravljenosti 
za rodovitnost pomeni: krščanski zakonski par je odprt za 
otroke, ki bi jima jih Bog rad podaril. Pari, ki ostanejo brez 
otrok, so od Boga poklicani, da postanejo 'rodovitni' na 
druge načine. Zakon, pri katerem je bil ob sklenitvi izključen 
eden od teh elementov, ni nastal.

1. Kateri trije elementi so nujno potrebni za zakramentalni 
zakon in zakaj so tako pomembni?

2. Kakšna je razlika med ljubeznijo in zaljubljenostjo?

3. Kaj pomeni, da naj bi bil zakonski par živa podoba 
ljubezni med Kristusom in Cerkvijo?

4. Kako je lahko zakonski par rodoviten v družini in družbi?

www.youcat.si

Vprašaj svoje starše, zakaj so se poročili in kako so se 
pripravljali na ta dogodek. Če so neporočeni (živijo ločeno 
ali so razvezani), se pogovori s svojo materjo ali očetom o 
njihovi zgodbi in tudi o njihovih ranah. 

Ali sprejmete ta izziv?
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