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Priprava na zakon v pripravljalnih besedilih
na škofovski sinodi (2014–2015)
Povzetek: Priprava na zakon je pomembna pastoralna dejavnost v korist zakona in

družine, ki sta med prvimi pastoralnimi nalogami današnje Cerkve. To potrjujeta tudi izredna in redna škofovska sinoda, ki sta zasedali v Rimu v letu 2014
in v letu 2015. Sklepno poročilo redne škofovske sinode (Relatio finalis), ki ga
mora papež Frančišek še dopolniti in potrditi, izrecno govori o značilnostih priprave na zakon. Te značilnosti so: priprava je pot vere; obsegati mora različne
razsežnosti zakonskega in družinskega življenja, ki so predstavljene po stopnjah
v daljni, v bližnji in v neposredni pripravi; pri njej sodelujejo različni dejavniki,
kakor so družina, cerkveno občestvo in usposobljeno osebje za posamezna področja človeškega življenja, ki mladino, zaročence in mlade družine spremljajo
pri njihovem zorenju, pri odločitvi za zakon in pri odgovornem osebnem, družinskem in družbenem življenju. Razprava želi mladim, ki se pripravljajo za zakonsko in družinsko življenje, in vsem sodelujočim v tem procesu posredovati
smernice cerkvenega učiteljstva za uspešno delo in za nenehno evalvacijo vsebin in metod te pastoralne dejavnosti.

Ključne besede: izredna in redna škofovska sinoda (2014–2015), priprava na zakon,
pot vere, stopnje priprave, dejavniki v pripravi, evalvacija vsebin in metod

Abstract: Marriage Preparation in the Documents of the Synod of Bishops on the
Family 2014–2015

Marriage preparation is an important pastoral activity for the benefit of marriage and family, both of which are among primary objects of pastoral concern
of the Church today. This concern is borne out by the extraordinary and ordinary assembly of the Synod of Bishops that took place in Rome in 2014 and
2015. The Final Report of the Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops (Relatio finalis) that was presented to Pope Francis explicitly outlines the
key characteristics of marriage preparation. Preparation is the path of faith; it
must comprise different dimensions of marital and family life, which are presented stepwise in remote, proximate, and immediate preparation. It involves
various actors, such as family, parish community, and people trained in various
aspects of human life; all of them follow the young, engaged couples, and young families through their growth, maturation, decision for marriage, and responsible living at the personal, family and societal level. This article wishes to
present to the young people who are preparing for married and family life and
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to all involved in the process of preparation the directions of the Magisterium
of the Church for successful work and continuous evaluation of the contents
and methods of this pastoral activity.

Key words: Extraordinary and ordinary Synod of Bishops (2014–2015), marriage

preparation, path of faith, steps in preparation, factors in preparation, evaluation of contents and methods

V pastoralni skrbi za družino ima priprava na zakon pomembno mesto; dotaknili sta
se je tako izredna kakor redna škofovska sinoda (Sinodalno poročilo; Instrumentum
laboris – [Delovno gradivo]; Relazione finale dei vescovi [Sklepno poročilo]). Sklepno
poročilo nima narave dokončnega dokumenta. To bo postalo, ko ga bo papež Frančišek dopolnil in potrdil. Zaradi pomembnosti vprašanja lahko pričakujemo, da bo
to storil v kratkem in da bo na voljo tudi v slovenskem prevodu in izdaji.
V članku obravnavamo vprašanje z vidika evalvacije programov priprave na zakon (stanja in dopolnjevanja), kakor se izvajajo v pastoralni praksi v vesoljni Cerkvi
in v krajevnih Cerkvah. Kar zadeva Cerkev na Slovenskem, navajamo navodila Sklepnega dokumenta plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem Izberi življenje (PZCS
2002, 260), ki pripravo in nadgradnjo priprave na zakon opiše takole: »Priprava na
zakon je pot vere, ki se ne konča s poroko, temveč se nadaljuje z življenjem v zakonu in družini. Priprava na zakon mora imeti razsežnosti oznanjevanja, bogoslužja in služenja v katehumenatskem vzorcu. Medškofijski odbor za družino bo oblikoval, spremljal, usklajeval in preverjal programe in oblike priprave na zakon … K
tej dejavnosti moramo pritegniti strokovnjake z različnih področij: vzgoje, psihologije, sociologije, prava, medicine in teologije ter verne zakonce.«
Osrednje misli so izražene v povzetku: 1. priprava na zakon je pot vere, 2. vključuje trojno poslanstvo Cerkve – oznanjevanje, bogoslužje in služenje, 3. upošteva
zemeljske danosti in razsežnosti zakonskega/družinskega življenja, 4. zanjo so odgovorni različni dejavniki.
Tako govorijo pripravljalna sinodalna besedila in dokument krajevne Cerkve .
Kaj pa praksa? Članek povzema nekaj značilnosti priprave na zakon, kakor jih predstavljajo navedena besedila izredne in redne škofovske sinode, in primerjave z
obstoječo pripravo v Cerkvi na Slovenskem.

1.

Značilnosti priprave na zakon

Instrumetum laboris (IL 2015) izčrpneje obravnava pripravo na zakon v členih 84–
97, Relatio finalis (RF 2015) pa v členih 253–255. V njih poleg narave in pomena
priprave in njenih vsebinah govori tudi o njenih nosilcih in metodah.
a) Priprava na zakon kot pot vere – Zakon je predstavljen kot »poklicanost«, ki
jo mora mlad človek sprejeti kot »pripravo na poti vere« in ne zgolj kot »kulturno
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izročilo ali družbeno ali pravno zahtevo«, kakor pričuje ljudska miselnost (SP 2015,
36; IL 2015, 84; RF 57). Priprava mora biti integralni del »redne pastorale«; vanjo
je vključena kot njen sestavni del (IL 84–85). Poklicanost je mogoče prepoznati v
molitvi, ki je dialog z Bogom, v premisleku in v posvetovanju z drugimi v krogu
krščanskega občestva, to pa mladega človeka vodi k osebni in zreli presoji poklicanosti in odločitvi. To omogočajo stopnje priprave: daljna, bližnja in neposredna
priprava, ki jih podrobneje obravnava apostolsko pismo O družini (FC, 66). Mladino je treba na to opozoriti že v puberteti, predvsem pa jim omogočiti takšno pripravo, na primer pri vzgoji in s pogovorom v družini, na mladinskih srečanjih in na
duhovnih vajah, pri spovedi in ob duhovnem vodstvu (spremljanju), z branjem
ustrezne literature, zlasti Svetega pisma ipd. To je danes še bolj potrebno, ker se
v družbi širita verskemu in moralnemu nauku Cerkve nasprotujoča miselnost in
praksa, kakor so teorija spola (gender) in razni pogledi na spolnost in na zakonsko
zvezo ipd.; v sodobni javnosti in v medijih je ta zveza prikazana enostransko ali
celo popolnoma zgrešeno (Scola 2014; West 2008). Zakonski pari imajo pomembno vlogo v pripravi mladih na poroko in pri spremljanju mladih družin v začetku
zakonskega in družinskega življenja. Številni zakonci potrjujejo, da je imela takšna
priprava pomembno mesto v njihovem dozorevanju in pri odločitvi za zakon (RF
58).
Pot vere ni abstrakten pojem ali zgolj antropološka stvarnost, marveč je sporočilo, kaj sta zakon in družina v božjih načrtih. Tako človek (posameznik) kakor zakon/družina sta ustvarjena po božji podobi (1 Mz 1; IL 7, 45; RF 58). Božji načrt je
večji in popolnejši, kakor morejo biti zgolj človeški načrti, prizadevanja in pričakovanja, prav tako naša voščila novoporočencem. Ne smemo prezreti, da je vera, iz
katere izhaja poklicanost, božji dar. V krščanskem zakonu kot zakramentu se ta dar
nadgrajuje. »Zakramentalna morala« (IL 43; izraz je uvedel moralist Bernhard
Häring) ne gradi na človekovi moči, ampak na božji milosti, to namreč zakrament
zakona pomeni in uresničuje.
Kakor je posameznik, tako je tudi zakon usmerjen v bogastvo neskončnosti.
Temu se morata zaročenca odpreti z iskrenim premislekom in z osebnim prizadevanjem. Pot vere se kaže in dopolnjuje zlasti v molitvi, to je: v odprtosti Bogu,
njegovemu načrtu in delovanju, prav tako v zorenju v ljubezni (95). Mlade je treba
navajati k temu, da že v mladosti in ob pripravi na zakon molijo za svojega prihodnjega moža oziroma ženo, molitev pa bosta skupaj nadaljevala tudi v zakonu.
Verski vidik priprave nekateri teže razumejo in sprejemajo, denimo nekrščeni,
v veri nepoučeni, oddaljeni od vere in od Cerkve. Tisti, ki se udeležujejo priprave,
že s tem pokažejo odprtost za vrednote vere, tudi za vrednote svojega izvoljenca/
izvoljenke. Za vse, tudi zanje velja povabilo: stopi korak naprej! Za osebo, ki jo
nekdo ljubi in je z njo že stopil na pot, po kateri nameravata skupaj nadaljevati v
zakonu, je to milostni trenutek in klic. V sprejemanju drugega in v razumevanju
razlik, predvsem pa v spoštovanju skupnih vrednot zaročenca rasteta v veri in pripadnosti drug drugemu. Med poznanstvom in tudi pozneje bosta naletela na razne
težave in preizkušnje. Človek doživlja tudi »nepopolne in ranljive stvarnosti« (RF
4), ki kličejo po božjem in po človeškem usmiljenju. Njuno ljubezen bo »Gospod
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blagovolil ozdraviti, spopolniti in dvigniti s posebnim darom milosti in nadnaravne
ljubezni« (GS 49,3; RF 42); to se dogaja že med pripravo na zakon.
b) Priprava kot proces ima svoj začetek in cilj. Našim očem in zaznavam postane proces viden, ko se začne nekaj dogajati, ko stopnje človekovega razvoja opozorijo na spremembe, kakor so telesna in duševna puberteta, mladost, prebujanje
in zorenje ljubezni, odločitev za konkretno osebo, premagovanje ovir, izkušnje in
spoznanja, obljuba, zaroka, nato poroka ter zakonsko in družinsko življenje. Pot in
dozorevanje se nadaljujeta tudi v zrelih letih in v starosti, v ovdovelosti in v odmiranju svetu (RF 17–19), ki vsakogar prej ali slej doletijo.
Zakon kot pot vere in proces se nadaljuje vse življenje. Oboje izhaja iz narave same
ustanove, vendar ne samodejno, ne brez zavestnega osebnega in skupnega prizadevanja. Pot je skupna, ker imata tudi skupni cilj – osebno srečo in srečo družine.

2.

Razsežnosti priprave

Priprava na zakon obsega oznanilo vere, bogoslužje in služenje; to so tudi drugače
temeljne naloge Cerkve. Zadnji dve sta ob sami pripravi pogosto v ozadju, to pa
je v škodo njihove celovitosti in učinkovitosti.
a) Temelj vseh treh vsebin so antropološke in teološke prvine. Antropološke:
človek je ljubljen in je sposoben ljubiti, sprejemati in dajati, osrečevati sebe in
drugega. Zakon in družina sta »šola človečnosti«, Cerkev kot »izvedenka v človečnosti« (Pavel VI. 1967, 13) pa oznanja »veselo oznanilo o družini« (SP; IL 2). Teološke: človek globoko v sebi odkriva božji načrt kot skrivnost, ki kaže presežnost
njegovega zemeljskega bivanja (Scola 2014, 175–264).
Obe prvini človek globlje spoznava prek (samo)vzgoje, ki mu omogoča globlje
spoznanje samega sebe, sprejemanje in darovanje, izpopolnjevanje in čustveno
dozorevanje, integracijo intelektualnih in čustvenih sposobnosti; med temi ima
pomembno mesto spolnost, ki ni samo naloga družinske vzgoje, ampak tudi odgovornost drugih vzgojnih in družbenih ustanov (RF 58). Takšnemu razvoju današnja
miselnost in razmere niso naklonjene. Prevladujoči subjektivizem, individualizem,
relativizem in hedonizem, nove možnosti človeške reprodukcije, ki niso v skladu z
zakonitostmi, zapisanimi v človeško naravo, zahtevajo jasna spoznanja glede njihove moralne oporečnosti in dosledno prizadevanje za uveljavitev moralnih načel
osebe, družine in Cerkve; to je zahtevna pastoralna naloga (30–32; 34).
b) Izhodišče veselega oznanila o družini je evangelij, ki se neposredno sklicuje
na božji načrt glede človekove poklicanosti, kakor ga razodevajo prve strani Svetega pisma (IL 38; RF 34–36). Za verujočega so božja beseda, versko izročilo in
nauk Cerkve zanesljiv kažipot. Božja beseda ima zakramentalno moč, da človeka
spreminja. Branje in premišljevanje božje besede ter sprejemanje njenega sporočila omogoča mladim in pozneje družini srečanje s Kristusom; prikliče njegovo
navzočnost, podpira in dopolnjuje ljubezen, zvestobo in odpuščanje, navdihuje
modrost za spremljanje in vliva pogum za pričevanje. Tedaj ima zakonsko in dru-

Rafko Valenčič - Priprava na zakon v pripravljalnih besedilih

685

žinsko življenje, ki ga živita zakonca, naravo »misijonskega pričevanja«, to je: poslanstva (IL 48). Sklepno poročilo ugotavlja, da je »predzakonska kateheza kdaj
zelo skromna po svojih vsebinah« (RF 57). Poleg Katekizma katoliške Cerkve (1993,
1601–1666) imamo na voljo vzorce oznanila v obredniku Sveti zakon – Poroka
(1970), ki prinaša pomembna besedila o zakonu in družini, o božji in človeški ljubezni, prav tako vsebuje molitve in druga pastoralna navodila, vredna upoštevanja
in pastoralne izrabe. Sporočilo ni namenjeno samo zaročencem, ampak vsemu
vernemu občestvu, ki tako raste v spoznanju zakramentalnosti zakona in družine.
V mladih ljudeh tli neusahljivo hrepenenje po ljubezni in po sreči, temu se nihče ne more odreči. V resnični ljubezni in hrepenenju po sreči je vedno navzoč Bog,
presežna prvina življenja. Kakor je bil človek deležen zastonjske ljubezni, tako naj
jo živi in izkazuje tudi drugemu, najprej v ožjem krogu zakona in družine, nato v
družbeni sredini.
c) Bogoslužje in služenje sta tesno povezani z oznanjevanjem veselega oznanila (evangelija) o zakonu in družini. V sedanji praksi obhajanja zakramenta zakona
to ni dovolj prepoznavno. Priprava na poročni obred in sam obred vsebujeta številne prvine, ki jih je vredno ustrezno vključiti in ovrednotiti. Svetopisemska berila nagovarjajo zaročenca in zbrano občestvo, da je Bog začetnik ljubezni, njen vzor
in hranitelj; kruh in vino sta podoba božje bližine in naklonjenosti, ki ju bo spremljala v zakonu. Navzočnost vernega občestva je zagotovilo, da sta zaročenca sedaj in bosta tudi v prihodnje deležna bratske bližine, spremljanja in pomoči.
Vse tri naloge ustvarjajo odprt krog, ki se širi navzven, k vsem ljudem. Bogo-
služje je hkrati tudi služenje človeku. Služenje v zakonu in v družini izraža temeljno
prvino ljubezni, njenega izkustva in osrečevanja, razumevanja in sprejemanja drugega, odpuščanja in usmiljenja, ki ga tako zaročenca kakor zakonca nenehno potrebujeta.
Spoved kot zakrament božjega odpuščanja je podoba odpuščanja, ki ga morata
zaročenca in pozneje zakonca izkazovati drug drugemu v zavesti, da sta od Boga
prejela moč za velikodušno odpuščanje (RF 59). V izrednem svetem letu usmiljenja
ima božje in človeško usmiljenje posebno mesto (34).

3.

Dejavniki v pripravi na zakon

Prednostna naloga priprave na zakon je: mladim ovrednotiti zakon in družino in
jim odkrivati njun pomen in lepoto. Kdo in kako naj to stori?
a) Družina je prva, ki živi in oznanja veselo novico (evangelij) o družini. Zgled
domače družine je najmočnejši dejavnik vzgoje in priprave na zakon. Za življenje
v družini je značilno, da ga ustvarjajo ljubezen in nežnost, predanost in odgovornost, pomoč pri osebnem in čustvenem dozorevanju, priprava na življenjske naloge, odgovor na izbiro poklica, velikodušno služenje drugemu, sodelovanje in
odpuščanje, nenehno spremljanje drugega med zemeljskim bivanjem in še pozneje. Družina je pomemben, ne pa edini prostor spolne vzgoje, ki naj mladim odkri-
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va razsežnosti pristne in darujoče se ljubezni in kreposti čistosti (IL 86; 94; RF 56).
Te vrednote družina prenaša v družbeno življenje, ko sprejema človeka v njegovi različnosti, izkazuje solidarnost z revnimi, si prizadeva za skupno blaginjo,
skrbi za človeku zaupano stvarstvo itd. (IL 48; Frančišek 2015a, 202–208). Družina
je tista, ki tudi otrokom in mladim, ki niso bili deležni družinske ljubezni in vzgoje,
varnosti in topline, posreduje manjkajoče vrednote. Nihče ne sme biti oropan
tega, kar osrečuje in dopolnjuje, kar je njegova pravica in hkrati dolžnost drugih.
b) Ne le družina, ampak vse versko občestvo je poklicano k sodelovanju bodisi
v pripravi mladih na zakon bodisi v spremljanju mlade družine v začetkih njenega
skupnega življenja. Zakonci, zakonska občestva so poklicani, da velikodušno posredujejo svoja spoznanja o zakonu in družini svojemu okolju, zlasti zakoncem v
težavah. Podobno velja za mladinska občestva, v katerih mladi in zaročenci zorijo
za zrelo in odgovorno odločitev za zakon. Takšna prijateljska občestva so zagotovilo bližine in pripravljenosti za pomoč in nasvet. Tako se manjkajoče vrednote
lahko vnovič naselijo v življenje prizadetih in družbe.
c) Cerkev je poklicana, da z oznanilom in služenjem spremlja družine v različnih
življenjskih okoliščinah in jim prinaša zagotovilo božje bližine, zlasti tistim, katerih
zakon je razpadel in so potrebni božjega usmiljenja ter človeškega razumevanja
in pomoči.
Za te naloge mora Cerkev pripraviti ustrezne programe in sodelavce (PZCS 260).
Poleg strokovnih sodelavcev je treba usposobiti tudi kandidate za duhovništvo,
duhovnike in druge pastoralne delavce, ki morajo poznati razmere, v katerih živi
današnja družina, in potrebe za uspešno in urejeno življenje. Kandidatom za duhovništvo je to v pomoč pri osebnem čustvenem in psihološkem dozorevanju in
za zdrav odnos do drugega spola (IL 88; RF 61).
Posebno pozornost mora Cerkev izkazovati tistim, ki živijo v neurejenih skupnostih in odnosih, da bi – kolikor je mogoče – obvezali njim in njihovim otrokom prizadejane rane in našli pot za rešitev ali premostitev preizkušenj. Naloga družine
je, spremljati trpeče in preskušane in jim zagotavljati človeško bližino kot znamenje božje bližine.
d) Župnija, zlasti pa zakonska občestva imajo v današnjih razmerah nezamenljivo nalogo. Bogastvo odnosov in izkušnje prenašajo na druge. Delo, ki ga opravljajo v korist svoje lastne družine in drugih družin, izhaja iz njihovega zakramentalnega in pastoralnega poslanstva, ki jih usposablja za te naloge (SP 71; IL 96).
Sem je treba prišteti tudi cerkvena gibanja, družinske in civilne pobude, ki se zavzemajo za človekove pravice in za pravice družine v javnem življenju v duhu družbenega nauka Cerkve (IL 91).
e) Strokovno osebje ima posebne naloge. Koncil je poudaril, da morejo »strokovnjaki v znanostih, zlasti biologiji, medicini, sociologiji in psihologiji mnogo napraviti v prid zakona in družine« (GS 52). Ker imajo navedeni izkustvo tako družinskega življenja kakor poklicne dejavnosti, jim to omogoča, da svoja spoznanja
prenesejo na mlajše rodove.
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Sem sodijo tudi tisti zakonci, ki so poleg pričevanja za evangeljske vrednote
usposobljeni za posebne in zahtevnejše naloge. Življenje pogosto zahteva strokovni pristop, spremljanje in pomoč pripravnikom za zakon, pozneje spremljanje mladih parov (IL 97, 109–111), prav tako pomoč tistim, ki živijo v zunajzakonskih skupnostih, ločenim, ločenim in vnovič poročenim, enostarševskim družinam, istospolnim parom in drugim.

4.

Stopnje in vzorci priprave

Dokumenti ne obravnavajo podrobneje vsebin, stopenj in vzorcev priprave, kakor
jih na primer obravnava apostolsko pismo O družini (1981), ampak se le na nekaj
mestih dotaknejo teh vprašaj. Treba jih je videti in obravnavati z vidika celostne
pastorale, to je, z vidika vsega vernega občestva, pastoralnih dejavnosti in njihove
kontinuitete, s pozornostjo na edinstvenost vsakega človeka in obstoječe skupnosti.
a) Stopnje priprave – daljna, bližnja in neposredna – so povezane s človekovo
biološko rastjo: z otroštvom, mladostjo, iskanjem svoje lastne življenjske poti, odločitvami in z zvestobo, ki je odločitev za Boga in za človeka. Za ta obdobja je treba pripraviti ustrezne programe, ki bodo »poglabljali razne vidike družinskega življenja« (IL 95; RF 57). Kaj vse so ti »razni vidiki«, besedilo ne navaja. Lahko sklepamo, da so to vprašanja in vsebine, ki jih narekuje življenje samo. Sem sodijo
usposabljanje za pogovor in komunikacijo v družini in družbi, vloga spolnosti v
zakonu, urejanje spočetij in vzgoja otrok, družbena in gospodarska vprašanja (služba, dom, imetje, skrb za družino), ki se v sedanjim razmerah zaostrujejo, pa tudi
pravna vprašanja, ki so v pomoč zakonskemu in družinskemu življenju. Cerkvenopravni predpisi so v službi človeka in omogočajo, da ima pastorala trdne temelje,
na katerih zaročenci in zakonci zidajo svoj dom.
b) Instrumentum laboris ne našteva vzorcev (modelov) priprave, kakor jih poznamo iz domače in tuje prakse, to so: tečaji, šole za zakon, vikendi, e-priprava na
zakon (iskreni.net), pobude in vzorci nekaterih gibanj, druge pobude posameznikov
ipd. Lahko jih prepoznavamo iz besedil, iz katerih sledi, da je pot vere proces, ki se
dogaja v daljšem časovnem obdobju, iz vsebin, ki obsegajo razne razsežnosti zakonskega in družinskega življenja (antropologijo, psihologijo, komunikologijo, medicinska, pravna in ekonomska vprašanja …), iz načina izvajanja, v katerem poleg
družine sodeluje cerkveno občestvo po svojih predstavnikih (občestvih, svetovalcih,
strokovnih sodelavcih), ki mlade spremljajo med pripravo, novoporočence pa zlasti
v začetkih njihovega skupnega življenja in so družini blizu tudi v njenih preizkušnjah
ipd. Praksa pove, da so se mnogi mladi spoznali pri skupnih dejavnostih (srečanjih,
organizacijah, cerkvenih gibanjih), ki so bile priložnost za spoznanje drugega, za
zorenje v občestvu, ki je bilo tedaj in pozneje nekakšna širša družina.
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Poznati zakonu in družini nasprotujočo miselnost
in prakse

Razlogi, da v pripravi na zakon opozorimo tudi na senčne strani današnjega sveta,
so številni. Mladina, zaročenci in poročeni se morajo kritično soočiti z zakonu in
družini nenaklonjeno miselnostjo in z ideologijami, kakor so individualistična kultura, izguba osebne biološke in duhovne identitete, ideologija spola (gender),
družbene deviacije, denimo alkohol, droga, igre na srečo ipd. (IL 7–9). Tem se pridružujejo še druga dejstva, ki slabijo družino in njeno vzgojno, družbeno, ekonomsko, povezovalno in solidarnostno vlogo: demografska in medgeneracijska vprašanja, staranje prebivalstva, osamljenost, življenje na robu dogajanja, liberalistična in porabniška miselnost, globalizacija brezbrižnosti, ekološka vprašanja in varovanje stvarstva ipd. (13–16).
V teh in takšnih razmerah zakon in družina ter starši in otroci potrebujejo božjo in človeško oporo, povezanost in prijateljstvo, družinska občestva, ki ustvarjajo
duhovno ozadje za dozorevanje staršev in otrok. Za otroke je to močno duhovno
izročilo na življenjski poti, ki jo bodo morali prehoditi.

6.

Za sklep

Sinodalno poročilo izredne škofovske sinode (2015) in Instrumentum laboris (IL
2015) za redno škofovsko sinodo nista izčrpneje obravnavali priprave na zakon,
medtem ko je Relatio finalis (RF 2015) redne škofovske sinode temu vprašanju
namenilo več pozornosti (RF, 57–61). V sinodalnih izvajanjih resda ne najdemo
namigov, da je pomanjkljiva priprava na zakon vzrok za številne težave današnje
družine. Iz vsebine besedil in izvajanj pa je jasno, da ima prav priprava na zakon
pomemben delež pri oblikovanju družine v njenem nastajanju in za nadaljnjo pot
mlade družine. Pokaže namreč izhodišča, na katera se lahko vedno sklicujemo: ko
zidamo trden dom domače družine, ko pričujemo za njen izvor v božjem razodetju, ko branimo njeno vlogo v korist družine in družbe.
Med pripravo na zakon je mogoče poglobiti številna vprašanja, ki kandidatom
omogočajo uspešen zakon. Uspešen zakon ne bo osrečeval le zakoncev in družine,
marveč bo prispeval tudi k trdnosti družbe same. V tem, kako zakonci razumejo
in živijo svojo poklicanost, se izraža »veselo oznanilo evangelija družine«, ki je v
službi prenove in evangelizacije današnjega sveta.
Razprava želi prispevati k evalvaciji programov priprave na zakon glede na merila, ki jih postavljajo cerkveni dokumenti in še ne potrjeno sklepno poročilo. Tisti,
ki so odgovorni za razne oblike priprave, bodo v teh merilih lahko prepoznali ne
samo, v katerih zahtevah njihovi programi ustrezajo ali ne ustrezajo postavljenim
merilom, ampak tudi pobudo za nenehno evalvacijo.
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Kratice
FC – Janez Pavel II. 1982 [Apostolsko pismo O družini (Familiaris consortio)].
GS – Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor. 2004 [Pastoralna konstitucija o
Cerkvi v sedanjem svetu (Gaudium et spes, 1965)].
IL – Škofovska sinoda. 2015a [Instrumentum laboris].
MV – Frančišek. 2015b [Obličje usmiljenja (Misericordiae vultus)].
PZCS – Plenarni zbor Cerkve na Slovenskem. 2002.
RF – Škofovska sinoda. 2015c [Relazione Finale].
SP – Škofovska sinoda. 2015b [Sinodalno poročilo].
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