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Cerkev je skrivnostno Kristusovo telo, 
ki ima še posebno občutljivo srce za člo-
veka v stiski. Z ljubeznijo išče načine, kako 
bi razrešila vozle človeških zgodb, tudi ti-
stih najbolj zapletenih, kakor je na primer 
ponovna poroka za razvezane. Prave reši-
tve v okviru obstoječih predpisov in tradi-
cij ni vedno lahko najti. Veliko se pričaku-
je od izredne škofovske sinode, ki bo je-
seni 2014 v Rimu. Vendar se bodo mora-
le v proces reševanja zakonske problema-
tike aktivno vključiti tudi krajevne Cerkve. 
Izredno dobrodošel prispevek k temu je 
najnovejša knjiga z naslovom Izgubljeni 
prstan, ki jo je napisal naš cerkveni prav-
nik dr. Stanislav Slatinek; izšla je spomladi 
pri Slomškovi založbi. S svojimi raziskava-
mi in razmišljanji želi avtor nagovoriti tako 
zaročence, ki se na zakon pripravljajo, ka-
kor tiste, ki so se znašli v težki preizkušnji 
ločitvenega procesa, in one, ki skušajo za-
koncem v težavah pomagati. 

že avtorjevo prvo delo s podobno 
problematiko (Zakon, ki ga ni bilo. Ma-
ribor: Slomškova založba, 2005) je zbu-
dilo velik interes tako med laično kakor 
strokovno publiko, saj je bil to prvi po-
skus soočanja javnosti z zakonskimi sti-
skami, ki se rešujejo na cerkvenih sodi-
ščih. Po skoraj desetih letih avtor z Izgu-
bljenim prstanom ponovno nagovarja 
slovenskega bralca in odstira vpogled v 
najbolj intimne zgodbe, kar jih piše za-
konsko življenje. Dodana vrednost nove 
znanstvene monografije so opisi posa-

meznih »hib v privolitvi«, s katerimi av-
tor zelo odkrito opisuje najbolj pereča 
vprašanja sodobne družbe (na primer 
samomorilne misli pred poroko, okuže-
nost z virusom HIV, zdravljenje neplo-
dnosti, pomanjkljiva vera zaročencev 
id.). Knjiga je razdeljena na šest pogla-
vij, v katerih avtor ne govori samo o 
problemih in nevarnih zankah zakonske-
ga življenja, ampak skuša ponuditi tudi 
rešitve in osvetliti predvsem lepoto za-
kramenta svetega zakona. Posebno po-
zornost zaslužita poglavji o »pastorali 
ločenih« (114–122) in o »spravi sprtih 
zakoncev« (126–140). 

Cerkev uči, da se Kristusova ljubezen 
do človeka na poseben način uresniču-
je v zakonski zvezi med možem in ženo. 
Tako kakor je Kristus ljubil Cerkev in za-
njo daroval svoje življenje, naj bi tudi 
zakonca ljubila drug drugega. Zato je re-
snična ljubezen med možem in ženo 
trajna in se nikoli ne konča. Tudi smrt ju 
ne loči, ampak se njuna zveza nadaljuje 
v večnosti. Avtor osvetljuje svoja razmi-
šlja tudi z mnenji najbolj uglednih stro-
kovnjakov s področja kanonskega prava, 
kakor so Klaus Lüdicke, Paolo Moneta, 
Smith Foster, Paolo Bianchi, Zenon Gro-
cholewski, Gas Aixendri, in nekaterih 
teologov (Walter Kasper, Ludwig Müller, 
Karl Lehman) ter domačih filozofov in 
biblicistov (Juhant, Krašovec, Matjaž).

Če je zakonska ljubezen večna, po-
tem to velja tudi za zakonsko zvezo. Tudi 
zveza med možem in ženo je večna in 
nerazvezljiva. Zakonik cerkvenega prava 
poudarja, da trdnega in zavezanega za-
kona ne moreta razvezati nobena člove-
ška oblast in noben razlog (kan. 1141). 
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Da je bistvena lastnost zakonske zve-
ze njena nerazvezljivost, avtor posebej 
poudari v petem poglavju. V nekaterih 
posebnih primerih ločitve se zakonce-
ma iz upravičenih razlogov dovoli, da 
razdreta zakonsko skupno življenje. Av-
tor razlaga primere, ko enemu ali obe-
ma zakoncema manjka krst. Takrat ima 
rimski papež pravico, da v korist vere 
zakon tudi razveže in dovoli, da zakonca 
ponovno skleneta zakonsko zvezo. Dru-
gi razlog, ko se zakoncu dovoli ponovna 
poroka, je po smrti enega od zakoncev. 
To dejstvo, ki ga pozna kanonsko pravo, 
je presenetljivo in kaže, kako tudi kato-
liška Cerkev pozna primere ponovne 
sklenitve zakonske zveze. Teologi in cer-
kveni pravniki (Héctor Franceschi, Di-
vorziati risposati e nullità matrimoniali, 
Jus Ecclesiae 25 (2013), 617–640) se 
zato upravičeno sprašujejo, kaj se zgodi 
ob telesni smrti enega od zakoncev. Ali 
se ob tem prekine samo formalna za-
konska zveza in se veljavnost prvega za-
kona ne spremeni ali pa smrt izniči prvo 
zakonsko zvezo? Za cerkveno pravo je 
namreč zelo pomembno, kaj je tisto, kar 
omogoča (zakoncem) sklenitev drugega 
zakona. Ali je s smrtjo enega od zakon-
cev prejšnja zakonska zveza postala nič-
na ali pa je s tem nastopil samo upravi-
čeni razlog, ko Cerkev (zakoncu) dopu-
sti, da ponovno (drugič, tretjič itd.) skle-
ne zakonsko zvezo? 

Za mnoge cerkvene pravnike je prav 
to dejstvo, da smrt razveže zakonsko 
zvezo, dovolj velik razlog, ki bi ga lahko 
Cerkev tudi danes aplicirala za civilno 
razvezane in ponovno poročene verni-
ke. Cerkev namreč išče načine, kako bi 
pomagala tistim, ki so doživeli razpad 
svojega prvega zakona. Prav v tem, da 
lahko zakonec po smrti svojega partner-
ja drugič sklene zakonsko zvezo, vidijo 

mnogi cerkveni pravniki rešitev za raz-
vezane in ponovno poročene (F. Paolaé 
Puelo, Quale comunione? Divorziati ri-
sposati e sacramenti (Rim: Città nuova, 
2008); Petra Basilio, Sull'accoglienza dei 
divorziati risposati, Il Regno-Documenti 
11 (2014), 369–372).

Čeprav katoliška Cerkev razvezanim 
in ponovno poročenim pomaga tako, da 
jih usmerja na cerkveno sodišče, na ka-
terem lahko s pomočjo cerkvenega so-
dnika ugotovijo, ali je bil njihov zakon 
veljavno sklenjen ali ne, to še zdaleč ni 
edina pot. Cerkev ima namreč nalogo, 
da vedno znova išče načine, kako dose-
či blagor duš, ki mora biti v Cerkvi naj-
višji zakon (kan. 1752). Tudi vsi papeži 
zadnjih stoletij so vedno znova poudar-
jali, da je poslanstvo Cerkve, iskati izgu-
bljeno ovco in imeti vrata do zakramen-
tov vedno odprta. Zakramenti, pravi pa-
pež Frančišek, niso za popolne, ampak 
za grešnike in za pomoči potrebne (Ve-
selje evangelija, tč. 47). Tudi Slatinek 
svojo monografijo konča s precej veli-
kim optimizmom glede razvezanih in 
ponovno poročenih kristjanov. Če se 
lahko vernik vedno spravi z Bogom in s 
Cerkvijo, potem obstaja verjetno tudi za 
razvezane in ponovno poročene upanje, 
da se bodo tudi zanje razrešili vozli, ki 
jim onemogočajo pravico do zakramen-
tov in do ponovne zakonske zveze. 

Pozorni bralec bo hitro opazil, kako si 
avtor prizadeva, zakonsko zvezo očistiti 
vseh človeških usedlin (v jeziku cerkve-
nega prava to pomeni »hib v privolitvi«), 
da bi zakon zablestel v vsej svoji lepoti. 
Prepričan sem, da bo delo cerkvenega 
pravnika dr. Stanislava Slatineka pomem-
ben prispevek k razpravam, ki se v za-
dnjem času v Cerkvi namenjajo razveza-
nim in ponovno poročenim kristjanom.
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