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Velikodušna ljubezen 

Pot do zakonske sreče 

 

Avtorjev predgovor 

 

Glavni naslov knjige (Velikodušna ljubezen. Pot do zakonske 

sreče) je sestavljen iz dveh besed: »velikodušnost« in »ljubezen«. 

Gre za vrednoti, ki se najbolj uresničujeta v zakonski skupnosti. 

Vsak zakon in vsako družino bi lahko opisali kot prostorje 

velikodušne ljubezni. Tudi papež Frančišek pravi, da zakon in 

družino najbolj ovrednotita »velikodušnost« in »ljubezen« (Radost 

ljubezni 316). To velja še posebej takrat, ko se pojavijo krize. Marc 

Quellet opozarja, da vsaka kriza v sebi skriva »dobro novico« 

(Sguardo missionario. Per capire Amoris laetitia, L'Osservatore 

Romano, 9. 11. 2017, 7). Niti zaročenci niti zakonci krizam niso 

vedno kos, da bi jih premagali. Krize namreč sporočajo, da način 

življenja, ki ga človek živi, ni dovolj dober in da bi bilo treba 

marsikaj spremeniti. V krizi je najbolj prizadeta velikodušnost. 

Ljudje, ki se ljubijo, se v krizi spremenijo v tujce in sovražnike. Zato 

ljubezen, ki je bila na začetku mnogim zaročencem vezivo za 

njihova srečevanja, v krizi hitro splahni in je ni več. Če se želimo 

krizam, ki ogrožajo zakonce in družine, postaviti po robu, jih 

moramo najprej dobro poznati. Med najbolj pereče krize skupnega 

življenja lahko uvrstimo pomanjkljivo pripravo na zakon, ločitve, 

nasilje, nesposobnosti za skupno življenje in človeški egoizem. 

Težave so tudi v tem, da zakon in družina v sodobni družbi nista 

zaščitena kot vrednoti, ampak sta stalno izpostavljena novim in 

novim izzivom ter nevarnostim (npr. splav, ločitev, evtanazija, 

zakon z osebo istega spola itd.), ki zakonske in družinske vezi samo 

še slabijo. Zato je izredno pomembno, kako se na to odziva širša 

javnost. V želji, da bi zaročence dobro uvedli v dobrino zakona 

(bonum coniugum), zakoncem in družinam pa ponudili praktičen 

proces zdravljenja ran, smo v knjigi podali temeljna besedila, ki 

opisujejo »velikodušno ljubezen« in »zakonsko srečo«. 

Prvi del monografije je praktično naravnan. Avtorji (Christa Meves 

in Kurt Koch) ugotavljajo, da ljudje (npr. zaročenci in mladi 

zakonci) potrebujejo predvsem konkretne motivacije, praktične 

napotke, spodbude, zglede, opomine in jasna načela. Bolj kot 

teoretični nauki jim na njihovi poti koristijo praktični nasveti, kako 

ravnati v različnih življenjskih situacijah. Zaročenci še nimajo 

izdelanih svojih lastnih notranjih načel, zato jih zanimajo predvsem 

odgovori na vprašanja, ki so povezana s poroko (npr. ljubezen pred 

poroko, civilna poroka, cerkvena poroka, tajna poroka itd.). Danes 

je izredno pomembno, da se mlade ne samo opogumlja za sklenitev 
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zakona, ampak se jih uči, kako praktično živeti zvestobo za vedno. 

Najnovejše raziskave (Rodrigo Guerra López in Giovanni Barile) 

pa ugotavljajo, da je danes najtežje vzgajati za velikodušno ljubezen. 

Človek je postal izredno zahteven. Po drugi strani pa opažamo 

vedno večjo nesposobnost za popolno izročitev. Pogosto se 

dogaja, da pridejo ljudje do poroke, ne da bi se v resnici poznali, 

po poroki pa njihove zveze hitro razpadejo. Zato so predzakonski 

napotki za zaročence izredno pomembni, ker pomagajo, da bi se 

ljudje učili ljubiti konkretno osebo, s katero želijo živeti vse svoje 

življenje. 

Drugi del monografije (Premagovanje ovir) opisuje šibkosti tistih, 

ki se poročajo. Kanonsko pravo jih preprosto imenuje razdiralni 

»zadržki« (impedimentis). Gre za prepovedi, ki že v naprej 

onemogočajo zakonsko zvezo. Nekatere prepovedi, kot npr. 

mladoletnost, krvno sorodstvo, svaštvo itd., poznajo vse evropske 

države. Druge (npr. sveti red, vera zaročencev, ugrabitev neveste 

itd.) pa zasledimo zlasti v cerkvenih zakonodajah (ZCP, kan. 1073–

1082) in državah z močno versko tradicijo. Glede na kontekst jih 

(zadržkov) ne smemo razumeti kot omejevanje človekove pravice, 

da sklene zakon (ius connubii), ampak kot dobrohotno opozorilo, da 

bo treba premagati ovire, ki so se pojavile v življenju in človeku 

branijo veljavno skleniti zakon. Več avtorjev (John Gottman in 

Kate Figes) meni, da bo v prihodnosti treba ljudem dovolj zgodaj 

pomagati, da se bodo seznanili z vsemi zadržki, ki onemogočajo 

sklenitev zakona. Samo tako je mogoče, da bo človek, ki načrtuje 

zakonsko zvezo, mogel sredi zemeljskih nadlog premagati ovire, ki 

se mu postavijo na pot, in srečno skleniti zakon. 

Tretji del monografije (Življenje v veliki družini) pa je sestavljen iz 

20 spodbud za zakonsko in družinsko življenje. Vse spodbude so 

polne velikodušnosti in ljubezni. Gre za sočna besedila, ki jih ni 

mogoče brati na dušek, ampak počasi, z namenom, da v človeku 

prebudijo pozitivni namig, kako bi si z malo truda lahko zagotovil 

srečen zakon. Marie Chantal Deetjens (2016) meni, da je zakon 

tako velik izziv, da se je zanj treba boriti do smrti. Zato je koristno, 

če se zakonca nenehno izobražujeta z branjem besedil (npr. otroci 

bogatijo zakon, vzgoja otrok, ljubezen do resnice, družinski 

prazniki, ljubezen do resnice itd.), ki lahko v njiju krepijo veselje, 

pogum in odločitev, da se ljubljeni osebi  podarita za vedno (Radost 

ljubezni 124). 

Posamezna besedila, ki so v knjigi, so nastajala več let in so bila z 

nekoliko drugačno vsebino že objavljena v prilogi v Naši družini, 

prilogi tednika Družina. Kakor bi drobne kamenčke zložili v 

mozaik, smo posamezna besedila smiselno povezali v celoto in 

knjigi dali naslov »Velikodušna ljubezen«. S knjigo smo želeli poseči 

na področje medgeneracijskih odnosov in nagovoriti vse, ki jih 

zanima zakonska in družinska problematika. Vsako poglavje pa 



3 
 

smo opremili še z izbranimi besedili in slikovnim gradivom iz 

knjige »Corpus Iuris Canonici« (1717) ter s tem pokazali nepretrgano 

zgodovinsko skrb za srečne zaročence, zakonce in družine. 

 

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek 


