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Predgovor 

»Upanje družine.« Rodilnik omogoča različne interpretacije: upanje 

za družine, upanje, utemeljeno na družini, ali pa upanje, ki je 

družina sama … Cilj te kratke knjige je spopasti se z vprašanjem, ki 

ga je zastavil sveti oče, ko se je odločil za sklic izredne sinode o 

družini oktobra 2014, to je vprašanjem »pastoralnih izzivov 

družine«. 

Odgovor na to je pot, ki jo utirajo vprašanja, zastavljena kardinalu 

in prefektu Kongregacije za nauk vere, pot upanja, in ne prvenstveno 

težav. Lahko rečemo, da je družina v prvi vrsti rešitev, ne težava. 

Prav zato se izbrani naslov nanaša na dejstvo, da je družina kot 

domača Cerkev vir upanja in tako dolžna prejeti okrepitev svojega 

poslanstva. Slednje pomeni vrnitev k spominjanju tega, k čemur je 

pozival Janez Pavel II., vrnitev k temu, kar družina je: »Družina, 

bodi, kar si.« 

Kardinal Gerhard Ludwig Müller je v popolni razpoložljivosti 

sprejel projekt pogovora o družini. Pričujoče besedilo prinaša to, 

kar je nastalo v pogovorih, ki so se odvili v njegovi pisarni prefekta 

Kongregacije za nauk vere meseca junija [leta 2014]. Zatem je 

kardinal besedilo tudi pregledal. Vprašanja o družini so bila 

razporejena in oblikovana v luči naslednje sinode o družini. Kljub 

temu smo pogovor želeli umestiti v širše obzorje, da ne bi vprašanja 

takojšnje aktualnosti zanemarila temeljne težave in zapletenosti 

obravnavane tematike. 

Projekt tega pogovora je nastal iz pastoralne skrbi, da bi vernim 

kristjanom priskrbeli razumljivejši smisel tistega, o čemer se že 

nekaj časa posluša in govori (zlasti v množičnih občilih s 

pomanjkljivo verodostojnostjo informacij) okrog naslednje sinode. 

Besede prefekta za nauk vere osvetljujejo kontekst, iz katerega 

izhajajo vprašanja o družini v današnjem času. Ob pozornem 

branju se namreč razkrije, da je vera resnična luč, ki težave 

prepoznava v njihovem bistvenem jedru.  

Urednik se zahvaljuje kardinalu Müllerju, da je sprejel pobudo, da 

je vseskozi izkazoval svojo skrbnost, da nam je namenil čas za 

dokončanje intervjuja in nato končno besedilo tudi pregledal. 
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