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Resnica o zakonu 

 

Uvodna beseda 

 

Cerkev se pripravlja na redno škofovsko sinodo o družini, ki 

se bo začela 4. oktobra, na praznik sv. Frančiška Asiškega, in 

se zaključila v nedeljo, 25. oktobra 2015. To je čas molitve za 

dobre družine in čas poglobljenega razmišljana o lepoti 

zakonske zveze. Od sinode verniki pričakujemo, da bo svet, 

v katerem vlada zmeda vrednot, ponovno spomnila na 

lepoto zakramenta svetega zakona in vrednost poroke. Vsi, 

še posebej pa tisti, ki so poročeni ali razvezani, in vsi, ki se 

na zakon pripravljajo, si želimo ponovno slišati, kako dober 

in za človeka koristen je nauk Cerkve o trdnosti in 

rodovitnosti zakonske zveze. Izredna sinoda je lansko jesen 

odprla več perečih vprašanj v zvezi z zakonom (prejemanje 

zakramentov za razvezane in ponovno poročene vernike, 

duhovno obhajilo, poroke istospolnih partnerjev). To je sto- 

rila z namenom, da pokaže na odprte rane sodobne družbe 

in da se za vse rane iščejo zdravila in rešitve, še posebej za 

tiste, ki so svoj zakon razdrli ali sklenili novo zakonsko 

zvezo. Samo odkrit pogovor o teh vprašanjih, o lepotah in 

stiskah zakona lahko pomaga, da v svetu zopet zablesti čisti 

nauk o Božji zamisli, ko Bog mnoge moške in ženske kliče v 

zakonsko zvezo za vse življenje. 

Veliki zagovorniki lepote zakonske zveze so bili v zadnjih 

stoletjih vsi papeži, še posebej zaslužni papež Benedikt XVI. 

V času svojega papeževanja (2006–2013) je rad nagovarjal 

zakonce in družine in si močno prizadeval, da zakonska 

zveza v očeh vseh vernih in nevernih pridobi na svoji 



vrednosti. Zato ima posebno vrednost nova knjiga, z 

naslovom Resnica o zakonu, ki vsebuje osem papeževih 

govorov, ki jih je v času svojega pontifikata imel za 

uslužbence sodišča rimske rote. Govore, prvič v slovenskem 

prevodu, objavlja Ognjišče, Slomškova založba, in pomenijo 

dobrodošlico redni škofovski sinodi o družini. Čeprav je 

papež Benedikt te govore imel pred sodniki, branilci vezi in 

odvetniki sodišča rimske rote, so namenjeni vsej Cerkvi, še 

posebej zakoncem in tistim, ki se nameravajo poročiti. V 

veliko pomoč bodo tudi duhovnikom in pastoralnim 

delavcem, ki se v Cerkvi na Slovenskem ukvarjajo z za- konci 

in družinami. Marsikatera papeževa misel bo lahko koristila 

za bolj kvalitetno pripravo na zakon ali opogumljala 

poročene, da bodo s podvojeno močjo še naprej vztrajali v 

zakonu in se ne bodo bali preizkušenj in trpljenja. Knjigo 

Resnica o zakonu bodo lahko s toliko večjim veseljem prebirali 

slovenski cerkveni pravniki, sodniki in uslužbenci škofijskih 

sodišč. Papeževi govori so namreč prava učna pravna 

delavnica o ciljih, lastnostih in namenih zakonske zveze, kot 

lahko o tem beremo tudi v cerkvenih dokumentih in 

Zakoniku cerkvenega prava. Knjiga Resnica o zakonu bo zato 

dragocen priročnik pri delu na cerkvenih sodiščih, tako pri 

pogovorih z za- konci kot v ničnostnih zakonskih pravdah, 

da bodo cerkveni postopki za ničnost zakona v resnici 

ogledalo pravičnosti, usmiljenja in ljubezni. 

Strokovne raziskave zadnjih nekaj let poročajo, da se danes 

premalo govori o lepoti zakonske zveze. Ugotavljamo, da 

tudi tisti, ki zakonsko zvezo živijo, za lepoto svojega zakona 

premalo pričujejo. Zato v mladih fantih in dekletih ugaša 

navdušenje za sklenitev zakona. Papež Benedikt XVI. zato v 

knjigi Resnica o zakonu v osmih govorih z veliko vnemo širi 

dobro vest o zakonu. Duhovnike vabi, naj se ne izogibajo te 

teme in naj v svojih župnijah skrbijo za dobro pripravo na 

zakon. Dobra priprava pomeni, da je v pripravi zaročencev 



vedno navzoč cerkveni pravnik, ki zaročence spominja tudi 

na pereče nevarnosti, kot so razdiralni zadržki, hibe v 

privolitvi in ničnost zakonske zveze. Samo dobra priprava na 

zakon in veselo pričevanje poročenih more mlade ljudi znova 

navdušiti za odgovorno in zvesto zakonsko življenje. 

Poleg dobre priprave na zakon je pomembno tudi 

spremljanje poročenih. Papež Benedikt XVI. v svojih osmih 

govorih omenja predvsem dve ne- varnosti, ki pestita 

družinsko pastoralo. Ena nevarnost je površna priprava na 

zakon, ki je pogosto skrčena le na formalno izpolnjevanje 

obrazcev. Druga nevarnost pa je premajhna skrb za poro- 

čene. Še posebej mladoporočenci potrebujejo skrb in nego, 

da se lahko ob dobrem spremljevalcu (zakonskem paru, 

duhovniku, redovniku ali stalnem diakonu) utrdijo v svojem 

poklicu moža in žene ter kasneje očeta in matere. Tej skrbi je 

treba v Cerkvi posvetiti več pozornosti. Vsaka župnija naj bi 

stremela k temu, da bi imela vsaj eno zakonsko skupino, ki 

bo na dobrem glasu in vedno odprta, da medse sprejme nov 

par poročenih. Samo taka družinska pastorala lahko postane 

rodovitna v zakoncih, ki bodo zvesti in zato sposobni 

praznovati tudi zlate in biserne obletnice porok. Upamo, da 

bo k uresničevanju tega plemenitega cilja pripomogla tudi 

nova knjiga izbranih papeževih govorov. 
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