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DRAGI VODITELJSKI PAR,

verjetno se poznamo osebno in upamo, da smo se vama že zahvalili za 
to, da sta sprejela vodenje zakonske skupine.

Kljub temu naj vama na tem mestu še enkrat iskreno rečemo: HVALA!

Hvala, ker bosta vlagala svoj čas, energijo in trud v delo za svoj zakon 
in z drugimi zakonci.

Hvala, ker s svojim zgledom že sedaj glasno pričujeta o vrednoti zves-
tobe in poročenosti.

Hvala, ker svojim potomcem in drugim predajata neprecenljivo in ne-
uničljivo dediščino ljubezni s tem, ko si »nabirata zaklade v nebesih.« 
(prim. Matej 6,20)

Vemo, da darujeta svoj čas in talente. Vemo, da vama morda ni bilo 
lahko sprejeti te naloge. A vedita, da nista sama.

Pripravljavci novega gradiva za zakonske skupine in vodiča za vodite-
ljske pare smo tudi sami (nekateri bolj sveži, drugi že utečeni) vodi-
teljski pari zakonskih skupin in smo zato tako gradiva kot vodič pri-
pravljali z mislimi na vse voditeljske pare in udeležence zakonskih 
skupin.

Čeprav si ne domišljamo, da smo izčrpali odgovore na vse ovire, na 
katere bosta verjetno naletela ob pripravljanju srečanj, vendarle 
upamo, da bosta v vodiču, ki je pred vama, našla oporo in dodatno 
usmeritev za dober potek srečanja.

Vedno pa se lahko obrneta tudi na sodelavce Družine in Življenja, če 
bosta imela kakršnokoli vprašanje ali bosta potrebovala pomoč. Vese-
li bomo vajinih predlogov, pripomb pa tudi pohval, seveda. 

Vedita, da bomo vaju in vajino zakonsko skupino spremljali tudi z mo-
litvijo in nad vse vas in vaše družine kličemo Božjega blagoslova!

Sestavljavci gradiva in sodelavci Družine in Življenja
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UVODNO SREČANJE

Predlagamo, da pred prvim srečanjem izvedete uvodno-informativ-
no srečanje, kjer zakoncem podrobno razložite potek srečevanj za-
konske skupine. Lahko je takšno srečanje tudi združeno s pričevan-
jem zakonskega para v župniji.

Ob tem je zakoncem pa tudi duhovnim voditeljem treba nekoliko 
predstaviti »večjo sliko DiŽ-a«, tj. širše delovanje Družine in Življenja, 
saj se s tem poudari uspešnost dela že mnogih zakoncev pred njimi, 
gradi medsebojna pripadnost ter veča zaupanje v delovanje zakonske 
skupine. 

Pomembno je torej izpostaviti, kakšna so osnovna načela, po katerih 
delamo, kaj vse lahko zakoncem poleg obiskovanja zakonskih skupin 
še nudimo za gradnjo odnosa in kakšno je naše poslanstvo in vizija. 
Za vse to glejta Priročnik za voditeljske pare zakonskih skupin, ki ga dobita 
pri Družini in Življenju (pišita na info@diz.si).

Če se vama zdi potrebno (na primer, če je od uvodnega srečanja minilo 
že dalj časa), je vsekakor primerno, da zakoncem ponovno na kratko 
predstavita potek dela zakonskih skupin Družine in Življenja v prvem 
srečanju ali po potrebi v katerem od nadaljnjih srečanj (na primer, 
kadar se vam pridruži nov par).

Opomba! Tukaj je opisan le povzetek načina dela. Bolj podrobne infor-
macije so v že omenjenem Priročniku za voditeljske pare zakonskih skupin.

Potek dela zakonskih skupin Družine in Življenja

Zakonci se potrudimo, da pridemo na vsako srečanje zakonske skupi-
ne in da se srečujemo redno (npr. mesečno).

Na srečanje se zakoncema ni treba posebej pripravljati, obvezna opre-
ma je le Sveto pismo.

Zakonca si doma vzameta čas in rešita del gradiva, namenjenega do-
mačemu delu (Trenutki za naju).

•	 Zakonca si v mesecu dni najdeta tudi čas za zmenek, ki ga 
organizira enkrat mož (tako, da je všeč ženi), drugič pa žena 
(tako, da je všeč možu).
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•	 Duhovnik je povabljen, da v skupini sodeluje kot enakovre-
den član in skupino bogati s svojimi osebnimi izkušnjami (kot 
»poročen s Cerkvijo«).

•	 Kot voditeljski par skrbita, da se temeljna načela za delovanje 
zakonskih skupin na vseh srečanjih upoštevajo in jih po po-
trebi ponovita. Če se pozneje zakonski skupini pridruži kak 
nov zakonski par, temeljna načela povesta ponovno.

1. Spoštovanje zakonca: Nikoli ne pripovedujte nič takega, 
kar bi kakorkoli prizadelo vašega zakonca.

2. Pravica molčečnosti: Če na katero vprašanje ne želite od-
govoriti, lahko odgovor vedno prepustite drugemu.

3. Odločitev obeh: Potrudita se, da sta na srečanjih prisotna 
oba, da vama je srečanje v zakonski skupini pomembno in 
ga uvrstita visoko v urnik prioritet.

4. Načelo diskretnosti: V javnosti nihče ne sme širiti vsebin 
pogovorov s srečanj zakonske skupine.

5. Pravica do lastnega mnenja (ni replik): Vsak član za-
konske skupine ima lahko o določeni stvari svoje mnenje, 
ki ga drugi nima pravice izpodbijati.



7

 

STRUKTURA SREČANJ

Naslov srečanja povzame temo, o kateri boste govorili.

Cilji so zapisani zato, da vsi na srečanju dobijo boljšo predstavo o sre-
čanju in omogočajo lažjo evalvacijo srečanja.

Datum in ura srečanja sta vam lahko v pomoč tudi pri načrtovanju 
prihodnjega srečanja, lahko pa že na prvem srečanju določite vse da-
tume in uro ter jih zapišete k ustrezni lekciji.

Molitev naj na prvem srečanju vodi voditeljski par, pozneje se lahko 
dogovorite, kdo pripravlja in si lahko tudi po želji zabeležite v nasled-
nje srečanje.

Po molitvi sledi poročilo o zmenkih in opravljenih Trenutkih za 
naju (ne na prvem srečanju), morda tudi o opravljenem izzivu ali, po 
potrebi, kratki osvežitvi prejšnje lekcije.

OGREVANJE (15 MIN)

Ogrevanje je namenjeno vpeljavi v temo na zabaven, lahkotnejši, za-
nimiv način. Denimo prek osebnih zgodb ali kratkih pričevanj, vaj 
ali aktivnosti, s katerimi prebijemo led in nas vpeljejo v temo, šal ali 
anekdot, različnih misli ali citatov …

KJE SVA? (30–40 MIN)

To je prvi tematski del srečanja in je namenjen spoznavanju teme.

Zasnovan je tako, da zakonca skuša srečati tam, kjer trenutno sta, da 
ju lahko pozneje vodi en Korak naprej.

Običajno ta del ni tako zahteven za predelovanje. V tem delu so po-
gosto vprašanja še bolj splošna kot osebne narave. Vsebuje tudi veči-
no »teorije«, s katero se bomo seznanili na srečanju.

Cilj je, da se zakonca postopno uvede od gledanja navzven (zunanjih 
dejavnikov, dejstev, stvari, ki se dogajajo v družbi, zakonih drugih 
…) k pogledu navznoter (k lastnim doživljanjem, mislim, izkušnjam, 
spoznanjem …), kar se zgodi v naslednjem delu Korak naprej. Pri Kje 
sva? zato temo obravnavamo še vedno dovolj na široko, da zagotovi-
mo občutek varnosti zlasti pri bolj občutljivih temah.
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KORAK NAPREJ (20–30 MIN)

Je namenjen globljemu razmisleku o vsebini za posameznika in par – 
kako naj teorijo, ki smo jo predelali v prejšnjem poglavju »spravimo 
konkretno v življenje«?

Ta del načeloma ne prinaša že izdelanih ali končnih zaključkov, te naj 
zakonca naredita sama.

Tukaj pridejo v poštev različne vaje in poglabljanje vsebine na osebni 
ravni, primeri in članki (kratka pričevanja), ko lahko ob konkretnem 
primeru odgovorimo na zastavljeno vprašanje.

Korak naprej je namenjen predvsem temu, da zakonca vodi h govorje-
nju iz njunih lastnih izkušenj in k podelitvi osebnih spoznanj, zgodb, 
primerov … Če se v Kje sva? zakonci še lahko pogovarjajo bolj “na 
splošno”, o dejstvih, jih Korak naprej usmerja k pogledu vase, v njun 
zakon in k podelitvi tega, kar trenutno zmoreta deliti z drugimi.

Zato so vprašanja sestavljena v obliki samorefleksije in, kjer je po-
trebno, na način, da se zakonca “uskladita”, preden podelita osebno 
izkustvo. Vedno obstaja seveda tudi možnost, da se zakonca odgo-
varjanja vzdržita, tako kot pri vseh ostalih vprašanjih.

Če se skupina razdeli na MOŽE in ŽENE (kar je priporočljivo vsaj 
enkrat na leto), je to v tem in prejšnjem delu srečanja.

Pri SP citatih smo pozorni, da zakonci ne dobijo občutka pravilnih 
in napačnih odgovorov na vprašanja. Tako se bo v njih lažje odprlo 
zavedanje, da je SP pripomoček za odgovore na življenjska vprašanja 
in da nam po njem govori pravi, živi Bog, zato je pri teh vprašanjih 
najbolj bistveno osebno odkrivanje globine Svetega pisma, tudi če se 
zakonca dotakne samo ena beseda ali misel.

Kljub temu pa sta voditeljski par (in duhovni spremljevalec, če ga 
skupina ima) odgovorna za to, da se svetopisemski citati pomensko 
ne izkrivljajo. Torej, da v skupini ne delamo nekih lažnih zaključkov, 
dokončnih odgovorov na to, kaj nam svetopisemski citat sporoča.

IZZIV ZA NAJU

Izziv preberemo in se o njem ni treba pogovarjati. Zakonce pa spodbu-
dimo, da ga resnično čim večkrat uresničijo. Ni obvezen na način kot 



9

 

Trenutki za naju, je pa priporočljiv, saj spodbuja zakonce k pozitivnim 
dejanjem in prenašanju teorije v prakso.

Izziv je oblika domače naloge, ki ni »enkratna«, ampak nekaj, v čemer 
se zakonci »vadijo«, skušajo usvojiti ali samo ozavestiti v odnosu. Iz 
tega razloga so Trenutki za naju (domače delo) krajši (da se jih opraviti 
tudi v 15 minutah).

Izziv se včasih tudi »prekriva« s Trenutki za naju – v smislu, da je izziv 
večkratna naloga, trenutki pa enkratna.

TRENUTKI ZA NAJU
Je domača naloga, ki zakonca dodatno spodbuja in »primora«, da de-
lata za svoj odnos tudi izven srečanja zakonske skupine in je zato 
poleg rednega mesečnega zmenka obvezna.

Njen namen je dvojen: utrjevanje in poglabljanje pridobljenih spo-
znanj na srečanju prek usmerjenega pogovora ter kakovostno skup-
no preživljanje časa s sozakoncem.

Domača naloga je del obravnavane teme zakonske skupine in v tem 
smislu tvori celoto “srečanja”. Ne moremo dovolj poudariti, da se na 
srečanju zakonske skupine lahko pogovarjamo le do določene globi-
ne in le do omejene odprtosti.

Namen obiskovanja zakonske skupine je spodbuditi zakonce k redne-
mu delu za odnos. Prav gotovo je sam obisk srečanja pravi korak k 
temu. Vendar je to šele prvi korak. Trenutki za naju so zato spodbuda 
za zakonca, da gradita svoj zakon doma, kjer jima je gradivo pravza-
prav le v pomoč ob odkrivanju globin drug drugega in vzpostavljanju 
večje intime in zaupnosti.

Skupina deluje drugače kot zakonska skupnost dveh oseb. Res, da 
spodbujamo odprtost udeležencev, pričevanja in podelitev osebnih 
mnenj ter izkustev, vendar se v še tako “domači” skupini lahko razvi-
je le določena mera intime in zaupnosti. In prav je tako. Zakonska 
skupina ne more in tudi ne sme biti nadomestek za pravo poglabljan-
je odnosa med zakoncema, lahko pa k temu izdatno pripomore.
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Pravi uspeh zakoncev torej ni le redno obiskovanje srečanj zakon-
ske skupine ampak poleg tega tudi redno opravljanje domačih nalog. 
To se morda sliši “šolsko”, vendar le spoznanja, ki jih bova predelala 
drug z drugim v iskrenosti in zaupnosti, naju bodo lahko povezala in 
bogatila.

Priporočljivo je torej, da se voditeljski par in vsi udeleženci z njim 
trudijo dokončati lekcijo v enem srečanju. Priporočamo tudi, da ob 
koncu srečanja skupaj na kratko pregledate še Trenutke za naju. In si-
cer zato, da vsi zakonci dobijo vpogled v to, kar naj bi naredili doma, 
da se jih spodbudi k domači nalogi že ob samem zaključku srečanja, 
in nenazadnje, da morda postavijo še kakšno vprašanje v zvezi z vse-
bino domače naloge oz. se jim ta bolj konkretno vtisne v spomin kot 
nekaj, za kar si je vredno vzeti čas.

Ob vsem tem pa se je dobro zavedati, da imajo zakonci malo časa 
na razpolago. Raje »opravijo« zmenek kot domačo nalogo, zato je za-
stavljena kar se da zanimivo, zgoščeno (kratko in jedrnato) ter mo-
tivacijsko.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

V zakonskih skupinah se srečujejo najrazličnejši zakonski pari. Tisti 
z več let poročenosti in mladoporočenci, tisti, ki veliko delajo za svoj 
odnos, in tisti, ki jim je obiskovanje zakonske skupine velik podvig. 
Poleg tega pa se prav tako dogaja, da je vedno kakšna tema v nekem 
obdobju zakoncema bolj zanimiva in bi rada o njej izvedela še več. 

Ker smo v zakonski skupini tudi časovno omejeni in ker obenem ni 
primerno, da izčrpavamo temo do večjih globin le za določene zakon-
ce, ampak se moramo prilagajati potrebam vseh, smo gradivu dodali 
predlog za zakonce, ki želijo o določeni temi izvedeti več.

Ta se nahaja na koncu vsake lekcije in vključuje en predlog, kje ali 
na kakšen način lahko zakonca več izvesta o določeni tematiki ali 
poglobita izkušnjo na srečanju.

Ni dobro, da bi zakonci dobili občutek “manjvrednosti”, če te dodat-
ne spodbude ne izpolnijo, zato smo se odločili, da povsem zadošča 
ena sama spodbuda kot neobvezen namig ali ideja. 

Zavedamo se, da tako morda prav tako nismo ustregli vsem “zahtev-
nim” zakoncem, a hkrati računamo na samoiniciativnost in na dej-
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stvo, da se lahko zakonci vedno obrnejo na voditeljski par ali druge 
zakonce za dodatne spodbude, če bi jih želeli.

ZAKLJUČNA MISEL

Zaključna misel je le en del vsebine, ki naj bi zakonca spominjal na 
obravnavano temo. Misel je prodorna, jasna in takšna, da si jo je vred-
no zapomniti.

Ta del je v priročniku perforiran in si ga zakonca po želji lahko tudi 
iztrgata iz gradiva in ga kam pripneta oz. pritrdita (na hladilnik, ste-
no …).
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PRVO SREČANJE

Sporazumevanje – orodje za gradnjo odnosa

CILJI: 

•	 Spoznavno srečanje zakoncev. 

•	 Zakonca spoznata temo sporazumevanje: vrste in načini spo-
razumevanja. 

•	 Zakonca ozavestita, da sta drug drugemu dar.

POUDARKI:

Pomembno je, da s tem srečanjem ne hitimo in da vsem parom damo 
občutek dobrodošlice in veselega pričakovanja.

Zelo spodbujamo začetno kramljanje in pogovor med pari, zlasti če 
se še ne poznate tako dobro (denimo, niste vsi iz iste župnije), zato je 
kadarkoli med srečanjem dobro, da voditeljski par čimbolj spodbuja 
sproščen pogovor.

Prvo srečanje je namenjeno zelo uvodnemu spoznavanju z letošnjo 
temo, ki je pogovor oz. sporazumevanje v širšem pomenu besede.

Gradivo je zasnovano tako, da naj bi zakonce (kot skupino) postopo-
ma vedno bolj uvajal v globlji razmislek in pogovor. Tako kot ne mo-
remo z nekom kar takoj govoriti o nečem pomembnem, smo tudi pri 
gradivu upoštevali postopnost »zahtevnosti« teme in vprašanj. Več 
o strukturi gradiva si preberita na začetku, s čimer bosta dobila tudi 
bolj jasno sliko tega, kakšen pomen ima vsak del srečanja.

OGREVANJE
Srečanje začnite z molitvijo. Ta je lahko preprosta (Oče naš, Zdrava 
Marija, Slava Očetu) oz. po vajini presoji.

1. Pri predstavljanju spodbujajta, da pari povedo kaj več kot samo ime-
na (saj je tudi navedeno). In to z razlogom. Najlažje si človeka zapom-
nimo po kakšni zanimivosti (hobiju, zanimanjih …) To pa tudi ustvarja 
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občutek povezanosti in sprejetosti. Bodita zgled in tudi sama povejta 
kakšno zabavno ali zanimivo stvar o sebi (kot posameznika ali v paru).

2. Drugo vprašanje je namenjeno temu, da zakonci začutijo dobro 
razpoloženje. Vedno radi vidimo, če nas pohvalijo pred drugimi.

KJE SVA?
3. Pri tem vprašanju je bistveno le to, da ovire pri sporazumevanju 
rahlo ozavestimo. To včasih lažje naredimo, če pogledamo drug par 
(pri sosedih, sozakončevih starših, sorodnikih …) in vidimo, katere 
različne sporazumevalne težave imamo: „Kako se onadva grizeta, 
kakšne besede uporabljata …« Ali morda: »Pri njih se pa sploh niso 
kregali, vsi so mislili, da imata idealen zakon, pa sta šla narazen.« 
Tudi problem nesporazumevanja je treba izpostaviti. Pazita le, da ne 
bo prišlo tukaj do opravljanja drugih!

4. To vprašanje je namenjeno razmisleku o vsem, kar imamo in smo 
prejeli od Boga. Od talentov, zdravja, družine, do domovine, otrok in 
nenazadnje zakonca … Spodbujamo hvaležnost za vse to, da bomo 
lažje videli, kako nam je tudi zakonec podarjen od Boga (kot smo mi 
njemu) in kako naj bi drug drugemu v najini različnosti in dopolnje-
vanju pomagala rasti.

KORAK NAPREJ
5. Vprašanje je namenjeno osebnemu razmisleku o dobrih in slabih 
navadah pri pogovoru. Če smo se v prejšnjem delu še lahko »ozirali 
naokrog« in pogledovali z varne razdalje po zakonih drugih ljudi, na 
tem mestu zakonce povabita, da se nekoliko zazrejo v svoje zakone in 
razmislijo o teh vprašanjih pri sebi. Naj podelijo primere dobre prak-
se, naj se pohvalijo in tudi vidva povejta svoje pohvale. 

Če nihče iz skupine ne pove ali »prizna« ničesar slabega o svojem 
pogovoru, bodita kot voditeljski par prva, ki izpostavita katero od 
vajinih slabosti. V njej se bodo gotovo tudi drugi prepoznali. Ta 
je lahko preprosta, kot na primer pomanjkanje časa za pogovor, 
utrujenost ali »se nama ne da« … ali morda kakšna konkretna osebna 
izkušnja. Bodita pozorna le na to, da ne pretiravata v izpovedih, saj 
bi to lahko imelo nasprotni učinek in bi se zakonci lahko počutili 
nelagodno. Vsi ste torej povabljeni, da pri tem vprašanju podelite 
izkušnje do globine, ki jo zmorete.
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6. Na koncu spodbujajta zakonce k razmisleku, na kakšne različne na-
čine lahko nekomu sporočamo, da ga imamo radi in na kakšne načine 
to počneva midva oz. bi si še želela početi. To se povezuje s Trenutki za 
naju, kjer bodo zakonci nekoliko bolj spoznali 5 jezikov ljubezni.

IZZIV ZA NAJU

Križ na čelo naj zakonca spomni, da sta drug drugemu dar od Boga, 
da se drug drugega veselita in je to eden od načinov, kako drug dru-
gemu sporočata, da si pripadata in se imata rada.

TRENUTKI ZA NAJU
Na koncu srečanja obvezno na kratko preglejte skupaj domače delo, 
ki ga bosta zakonca opravila do naslednjega srečanja. Na ta način ju 
lahko povabita k resnemu sodelovanju in razložita še enkrat, da je 
srečanje zakonske skupine le uvod v dober pogovor med njima, ki naj 
se čim večkrat dogaja doma.

Če boste nalogo že na srečanju na hitro pregledali, je večja verjetnost, 
da se jo bodo zakonci lotili doma, saj bodo vedeli, kaj naj pričakujejo 
in se tega morda tudi veselili, hkrati pa bodo s tem utrdili zavedanje, 
da je to resnično pomembno za njiju (in skupino).

Trenutki za naju so sicer naloga, ki se jo da rešiti tudi v zgolj 15 mi-
nutah, zato izgovor, da zakonca ne najdeta časa, ni primeren. Kljub 
temu verjamemo, da, ko se bosta (resno) lotila domače naloge, nalogo 
zagotovo reševala dlje. Vsaj upamo, da bo vodila v kakovosten in daljši 
pogovor.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Ob pregledu domače naloge na srečanju preberite tudi to spodbudo, 
ki lahko tiste bolj zagnane zakonce za določeno temo dodatno moti-
vira. Poudarita, da to ni obvezno, vendar ne pozabita pri naslednjem 
srečanju vseeno povprašati zakoncev tudi o tem, če je kateri par pre-
bral knjigo 5 jezikov ljubezni in do kakšnih spoznanj sta prišla.

ZAKLJUČNA MISEL

Zakonce povabita, naj si jo zapomnijo ali po želji iztrgajo iz priročni-
ka in kam obesijo, zataknejo, prilepijo, pritrdijo … kjer ju bo spomin-
jala na vse darove, ki jih prejemata od Boga.
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DRUGO SREČANJE

Rasteva iz korenin
CILJI: 

•	 Zakonca razmislita o prevzetih vzorcih sporazumevanja in 
njihovem izvoru.

•	 Zakonca spoznata različne ovire v sporazumevanju in raz-
mišljata o rešitvah zanje.

POUDARKI:

Na začetku nekaj časa posvetite razmišljanju o tem, kako koristna 
so za vas mesečna srečanja zakonske skupine. Ne bo odveč, če boste 
drug drugega na podlagi vaših izkušenj spodbudili k temu, da je lek-
cija zaključena šele tedaj, ko je narejena tudi »domača naloga«. 

Par, ki Trenutke za naju vzame zares (in voditeljski par naj bi bil med 
njimi), zase in za svoj odnos gotovo največ pridobi. Zato prve minu-
te srečanja namenite poročilu o opravljenih Trenutkih za naju in o 
zmenku, ki sta ga imela pretekli mesec.

Ključnega pomena pri tej lekciji je spoznanje, da ni nič narobe, če 
opazimo, da so v našem pogovoru ovire. Važno je le, da te ovire pre-
poznamo in skupaj poiščemo način, kako jih bomo premagali.

Prav je, da pari v skupini vedo, da sta tudi vidva v enakem položaju 
kot oni, da se tudi v vajinem sporazumevanju pojavljajo ovire, ki jih 
želita skupaj premagati, in da se tudi vidva želita naučiti veščin, ki 
so za to potrebne. Zato vnaprej razmislita o tem, kakšno pričevanje 
bi lahko vidva podelila in priprava na vodenje zakonske skupine je 
namenjena prav temu.

OGREVANJE
Srečanje začnite z molitvijo. Ta je lahko preprosta (Oče naš, Zdrava 
Marija, Slava Očetu) oz. po vajini presoji. V nekaterih skupinah se pri 
molitvi izmenjujejo (vsakič jo pripravi drug par po vnaprej dogovor-
jenem vrstnem redu). Molitvi naj sledi poročilo vseh parov o zmenku 
in Trenutkih za naju.
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1. Vaja je zasnovana tako, da se zakonca vnaprej dogovorita, katere last-
nosti bi rada izpostavila, tako da naj ne bi prišlo do trenj. Ob podelitvi 
pari vidijo, da so jim nekatere lastnosti skupne in da so v vsakem zakonu 
(bolj ali manj moteče) razlike med zakoncema nekaj normalnega.

KJE SVA?
2. Pri tem vprašanju se osredotočite na bistvo sporočila iz katekizma 
in to je, da smo ustvarjeni različni z namenom, da se dopolnjujemo. 
Skušajta se spomniti področij, kjer je dobro, da sta različna (npr. žena 
je zelo zapečkarski tip, mož pa izrazito aktiven – žena se na njegovo 
pobudo večkrat poda tudi ven, kar ji zelo koristi, mož pa na ženino 
željo ugotavlja, da je včasih prav prijetno biti »samo doma«). Če se 
pari ne morejo spomniti ničesar, jih spodbudita, da lahko povedo tudi 
kakšen primer, ki so ga videli pri drugih parih. Dobri so tudi primeri, 
ko se je na primer eden od para navdušil nad zanimanji drugega in si 
tako »razširil« obzorja (npr. žena rada hodi v gledališče, možu pa ni 
toliko do tega. Vseeno na ženino željo gre in mu tako postane bližje).

3. Najprej je treba razmisliti o »prtljagi«, ki smo jo prinesli v zakon. 
To vprašanje je namenjeno pripovedovanju izkušenj iz svoje primar-
ne družine. V krogu naj vsak govori zase – oz. kako je on doživljal (ali 
pa ne!) pogovore v družini, med staršema, med starši in otroki, med 
različnimi generacijami, če so živeli pod isto streho še stari starši ipd.

4. To vprašanje je namenjeno razmisleku o tem, kaj lahko dobrega 
potegnemo iz svoje »prtljage« (morda to že počnemo) in česa si ne 
želimo ponavljati (ozavestimo problem). Vedno se je treba zavedati, 
da so pogoji v naših družinah drugačni, kot so bili v družinah naših 
staršev (tudi družba in družbena pričakovanja so se spremenila). Tudi 
če ne živimo v takšnih pogojih kot naši starši (npr. se ne srečujemo z 
oviro dela od jutra do večera za preživetje in posledično pomanjkan-
jem časa za pogovor), lahko nezavedno ponavljamo ta vzorec (v tem 
primeru: nenehnega dela, četudi grožnje za preživetje ni). Ali drug 
primer: če ste odraščali samo z mamo, ki ni ali pa je redko govorila z 
očetom, lahko ponavljate vzorec izogibanja pogovoru z možem/ženo, 
ker temu, kako se (dobro) pogovarjati, niti niste bili priča … Pomemb-
no je, da pri tem vprašanju ne teoretizirate in ne navajate primerov 
drugih, ampak se bolj osredotočite vsak nase in na svojo »prtljago«.

5. To vprašanje lahko odpira oči sozakoncem, saj na način sporazu-
mevanja v njegovi družini pogleda »nekdo od zunaj«, kar morda sam 
ni nikoli opazil ali se mu je zdelo samoumevno. Npr. nekomu je bila 
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všeč bolj sproščena molitev (pogovor z Bogom) s svojimi besedami v 
družini sozakonca, namesto samo z obrazci, ker je to pogrešal v svoji 
lastni … Tako tudi še bolj ozaveščava to, da sva odraščala v drugačnih 
okoljih in da sva drug drugemu podarjena tudi prek različnosti svo-
jih družin. In ker govorimo le o dobrih stvareh, lahko z odgovorom 
na to vprašanje – po prejšnjem morda zelo bolečem vprašanju – za-
konec zakonca pomiri in spodbudi.

KORAK NAPREJ

6. Pogovorite so o ovirah na seznamu (navedite konkretne primere) 
in podelite z drugimi tudi kakšne druge, ki niso zapisane, pa jih opa-
žate pri sebi. Pari so povabljeni k razmisleku, kaj bi lahko naredili 
sedaj, ko vedo za oviro. Zato pri tem vprašanju ne hitite, ampak si 
vzemite dovolj časa za razmislek (lahko v paru ali v tišini).

7. Svetopisemski odlomki so predvsem namenjeni temu, da se 
prek njih srečamo z Bogom, ki nam po Sv. Duhu »razlaga in govo-
ri«. Zato zakonce ob njih spodbujamo k razmišljanju o prebrani 
Božji besedi. Tudi za to vprašanje si vzemite dovolj časa in zakon-
ce morda še dodatno spodbudita z besedami: Kaj vama je zanimivo v 
tem odlomku? Katera beseda ali stavek vas je nagovorila? Vajina naloga 
je spodbujanje medsebojnega pogovora in ne podajanje svoje last-
ne interpretacije.

Primer Marte in Marije je večplasten in pogovor se lahko razvije v 
več smeri. Nekateri se bodo bolj osredotočili na »pogovor« med Mar-
to in Jezusom, drugi med Marijo in Jezusom ali med Marijo in Marto 
– ki ni bil pravi pogovor, saj sta se pogovarjali prek posrednika. Tukaj 
ponujamo le enega od poudarkov: Marta je Mariji zamerila, ker ji ni 
pomagala in namesto, da bi to sporočila neposredno njej, je šla poto-
žit Jezusu. S tem je želela pri Jezusu vzbuditi sočutje, ker ji sestra ne 
pomaga, on pa ji je povedal, da prava težava ni v njeni sestri, ampak 
v njej sami, ki jo »skrbi in vznemirja veliko stvari«. Kolikokrat mi o 
svojih zakonskih težavah govorimo drugim ljudem, ki pa niso Jezus, 
namesto da bi se pogovorili z zakoncem o tem, kar nas teži? Če bi šli 
vsaj do Jezusa, tako kot Marta, bi tudi mi bržkone prišli do spoznanja, 
da je prava težava vedno (tudi) v meni.

IZZIV ZA NAJU

Na kratko razložita, kaj pomeni HOP-kultura. Lahko podkrepita z 
lastnim pričevanjem o tem, kako sta začela uporabljati te besede 
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v vajini družini, lahko si pomagata tudi s tem, ko skupaj na kratko 
pregledate, kaj vas čaka v Trenutkih za naju.

TRENUTKI ZA NAJU

Zakonce spodbudita, naj si resnično vzamejo nekaj časa, da prebere-
jo, kaj papež pravi o treh pomembnih besedah in kako jih to nago-
varja. Naloga je narejena tako, da se jo da narediti tudi v 15-ih minu-
tah, zato izgovor »ni bilo časa«, ne more priti v poštev.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Izpostavili smo knjigi Divji v srcu in Očarljiva z izzivom, da oba za-
konca prebereta obe knjigi, ter se pogovorita o tem, kako različno sta 
ustvarjena – z namenom.

ZAKLJUČNA MISEL

Lahko zakonce povprašata, če so si prejšnjo misel kam pritrdili in se 
večkrat spomnili nanjo.
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TRETJE SREČANJE

Razumeti in biti razumljen
CILJI: 

•	 Zakonca spoznata Powellovo tabelo ravni sporazumevanja.

•	 Zakonca ugotovita, na kateri ravni se največkrat sporazume-
vata.

•	 V zakoncih spodbuditi prizadevanje in hrepenenje po globl-
jem sporazumevanju.

POUDARKI:

Vsebina te lekcije bo za nekatere pare verjetno težka, ker je Powel-
lova tabela dokaj nepoznan, čeprav premišljen koncept. Zato je po-
membno, da z lekcijo ne hitite in si vzamete dovolj časa za pogovor 
in razmislek. 

Najpomembnejši poudarek je, da je pogovor (tako kot odnos) treba 
graditi in to delamo na različnih ravneh. Od stopnje povezanosti in 
zaupanja pa je odvisno, do katere ravni želimo pripeljati pogovor in 
s tem odnose. Paziti je treba, da se posameznih ravni ne omalovažu-
je, ker so normalni in pomembni gradniki pogovora. Noben pogo-
vor (in noben odnos) se ne more začeti na končni stopnji, na primer. 
Spomnimo se, kako smo se osvajali, kakšne »fraze« smo uporabljali, 
kako smo hoteli navezati stik … Vsaka stopnja je pomembna stopnja 
pri gradnji odnosa in najbolje je odnos graditi postopoma. 

Največja težava (zaradi katere dobijo nižje ravni »slab sloves«) je v 
tem, da ostanemo na neki ravni sporazumevanja v odnosu, kjer bi 
morali iti globje (z zakoncem prav gotovo). In obratno, da gremo v 
pogovorih do večje globine (ravni) z ljudmi, s katerimi bi morali osta-
ti v bolj prijateljskem (»površnem«) odnosu. Tudi če to ni romantični 
odnos, gremo do »neprimerne« globine lahko celo s svojo mamo ali 
prijateljem/prijateljico – brez vedenja in odobravanja sozakonca, na 
primer.
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OGREVANJE
V tokratni lekciji smo izbrali pričevanje, ki je razdeljeno na dva dela. 
Pri ogrevanju samo preberite prvi del, ki vas bo nato sam vpeljal v 
vsebino lekcije. Na to pričevanje se navezuje tudi odgovor na drugo 
vprašanje, zato se o njem pri ogrevanju ni treba zaustavljati ali po-
govarjati.

KJE SVA?
1. Pri ravneh sporazumevanja je pomembna gradnja zaupanja in s 
tem odnosa. Zakonci naj bi ugotovili, da se odnos podobno kot pogo-
vor gradi od prve do želene stopnje. Praktično vsak pogovor se začne 
na prvi stopnji: v trgovini, na avtobusni postaji, po telefonu, na služ-
benem sestanku, na zmenku … Od naših želja in pričakovanj pa je 
odvisno, do kam bomo pripeljali raven sporazumevanja in s tem tudi 
odnos. 

2.  Težava je, da mnogo zakoncev ostane na tej stopnji sporazume-
vanja. Če gradimo odnos s pogovorom in ta ostane na stopnji dejstev, 
bo tudi to, da smo poročeni, na koncu le še dejstvo in nič globlje-
ga. Kadar si ne prizadevava, da bi drug v drugem odkrivala globine, 
ne moreva biti v intimnem odnosu. Matej in Marjeta sta to težavo 
najprej prepoznala in ugotovila, da si morata povedati svoja mnenja, 
pričakovanja in občutke.

3. Tukaj pustita, da se razvije pogovor. Ponujamo le kratko razmišljanje 
… Na tretji  ravni se načeloma lahko sporazumevamo s starši, prijatelji 
in sodelavci/sodelavkami. Četrta raven pa je bolje, da je rezervirana za 
zakonca. Niti z najboljšim prijateljem ali prijateljico se ni dobro sporazu-
mevati na tej ravni, še posebej ne, če je ta nasprotnega spola. Pogovor 
je namreč orodje, ki se ne ozira, kje gradi. In če začne pogovor na ravni 
čustev mož s sodelavko ali žena s sodelavcem, se lahko hitro zgodi, da bo 
njun odnos prerastel meje prijateljstva. Če že, naj bodo to skupni prijatelji, 
tako intimen pogovor pa z vednostjo sozakonca in ne sme nadomeščati 
pogovora s sozakoncem. Tudi z otroki se lahko občasno pogovarjamo na 
tej ravni, vendar je potrebna previdnost, saj potrebujejo varnost in stabil-
nost. Vemo, da sicer otroci hitro lahko »prevzamejo« vlogo manjkajočega 
zakonca (tudi če ni fizično, ampak samo miselno ali čustveno odsoten).

KORAK NAPREJ
4. Bojimo se biti ranljivi in bojimo se zavrnitve. To je temeljni strah v 
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človeku – da ne bi bili ljubljeni takšni, kot smo. Nezaupanje do drugih 
je posledica greha – ker vemo, da nas drugi lahko izkoristijo. Niti ni 
prav, da se pokažemo ranljive vsem ljudem na vseh področjih … Ker 
se zavedamo svojih napak in bi jih radi prikrili drugim, si pogosto na-
denemo »fasado«, masko. Ta pa lahko ljudi odbija in je v resnici manj 
privlačna kot priznanje šibkosti, slabotnosti – v ozdravljenih ranah 
se ljudje največkrat bolj prepoznajo in dobijo upanje.

5. Poudarita pomen Svetega pisma za gradnjo odnosa. Po prejšnjem 
vprašanju bo verjetno marsikomu v olajšanje, da se nam pred Bogom 
ni treba pretvarjati. In nas ljubi točno takšne, kakršni že smo. Čeprav 
samega sebe in drugega šele spoznavamo, se moramo zavedati, da 
naju Bog pozna najbolje in nama lahko tudi najbolj pomaga pri vzpo-
stavljanju boljšega sporazumevanja. 

IZZIV ZA NAJU

Preberite ga že na srečanju in ga lahko tudi pokomentirate (če ima 
kakšen par že podobno izkušnjo ali prakso …).

TRENUTKI ZA NAJU
Preglejte vprašalnik in zakonce spodbudita, da si spet vzamejo nekaj 
časa za načrtovan pogovor. Že to je za nekatere velik korak h gradnji 
odnosa. Naj vaju ne preseneti ali šokira, če nekateri nikoli ne bodo 
»našli časa« za domače delo. Bodita jim zgled in jih spodbujajta še 
naprej. Na naslednjem srečanju se tudi pogovorite o tem, kako sta se 
pogovorila ob vprašalniku (ne vsebinsko), ampak če jima je pomaga-
lo, če sta zmogla odriniti na globlje …

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Na tem mestu je treba še enkrat poudariti, da pri pogovoru nobene 
ravni ne smemo omalovaževati. Gre za zavedanje, da se pogovor in 
s tem odnos gradita postopoma in so s tega vidika tudi nižje ravni 
močno potrebne. Vendar je za naše najbolj pristne odnose pomemb-
no, da ne ostanemo pri njih, ampak gremo vedno globlje.

ZAKLJUČNA MISEL

Spodbuda k rednemu delu za odnos in volji za trud – se splača.
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ČETRTO SREČANJE 

Poslušanje je kl juč do razumevanja
CILJI: 

•	 Zakonca spoznata, da je dobro poslušanje pogoj za spoznavan-
je in razumevanje zakonca. 

•	 Spoznata različne pasti in ovire pri poslušanju. 

•	 S praktično vajo utrjujeta in skušata uresničevati dobro po-
slušanje.

POUDARKI:

Poslušanje je praviloma veliko trši oreh kot govorjenje. Je vedenje, 
ki je najbolj usmerjeno v drugega. S poslušanjem se učimo premago-
vanja sebičnosti in je zato to za marsikoga, ki se ne počuti slišanega, 
boleča tema. Morda bo odprla marsikatero rano. Bodita pozorna na 
to in se, kolikor je mogoče, pripravita tudi na izpovedi kakšnih težjih 
izkušenj. 

Vendarle naj bo zakoncem posebej v spodbudo dejstvo, da se po-
slušanja z vajo lahko naučimo. Ta lekcija je zato še posebej bogata 
s primeri in pričevanji. Trudita se poiskati tudi svoje pričevanje na 
to temo in ga na zakonski skupini, če se le da, nevsiljivo podelita z 
drugimi.

OGREVANJE
Srečanje kot vedno začnite z molitvijo. Dobra praksa je tudi, če se 
vnaprej dogovorite, kateri par bo pripravil uvodno molitev. To lahko 
naredi po lastnih željah.

Prva vaja je običajno zabavna in sprosti vzdušje. Dobro je, da kar eden 
od voditeljskega para začne z igro. Primer nadaljevanja (samo za laž-
jo predstavo):

Igralec 1: »Včeraj sem šel v trgovino, ko … sem srečal soseda. Ta mi je 
rekel, da …«

Igralec 2: »… bodo jutri pri njem imeli piknik. Vprašal me je, če …«
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Vaja je dobro izhodišče za pogovor o tem, kako ima vsak posameznik 
svoje predstave, vzorce, svoj tok misli. 

1.  Čeprav se zgodi, da »preberemo« misli drugega in poved dokon-
čamo podobno (zaradi podobnih vrednot, izkušenj, značaja …), kot bi 
jo on, se vendarle bolj pogosto dogaja, da razmišljamo drugače. Zato, 
ker smo si različni (po značaju, po spolu, po koreninah, po vzorcih 
…). Samo poslušanje in ne predvidevanje je tisti ključ, ki odpira vrata 
razumevanju drugega.

KJE SVA?
2.  Pri tem vprašanju ne hitite, ampak spodbudita zakonce k raz-
mišljanju o besednem in nebesednem sporazumevanju, ki pripomore 
k boljšemu poslušanju. Lahko jih povabite tudi k razmisleku o tem, če 
poznajo koga, ki zna dobro poslušati, in katera njegova lastnost jim je 
všeč … Tukaj ponujamo le nekaj primerov:

Nebesedno sporazumevanje:

– zakonca med poslušanjem gledam večino časa v oči,

– sledim, zakoncu pokažem z nasmehom, sem nagnjen s tele-
som naprej, prikimavam, se ga dotaknem …,

– izogibam se »motilcem pozornosti« (praskanjem, tapkanjem, 
pogledovanjem naokoli …),

– nimam prekrižanih rok in nog.

Besedne spodbude:

– z besedami, kot so »hm«, »aha«, »razumem« zakonca spodbu-
dim in mu pokažem, da sledim,

– postavljam odprta vprašanja (ga ne omejujem pri odgovoru, 
mu ne ponujam skromnega nabora odgovorov in ponujenih 
možnosti),

– parafraziram – s povzemanjem zakončevih besed s svojimi 
besedami preverjam razumevanje.

– 
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Pomembno je, da vidva kot voditeljski par nista v vlogi ponujanja 
odgovorov, ampak da spodbujata zakonce, naj sami pridejo do teh 
ugotovitev. Nič ni narobe, če bo nekaj časa tišina. Dajta jim čas za 
razmislek. Zakonce tudi povabita, naj si zapišejo svoje ali ugotovitve 
drugih. Potrebovala jih bosta v  Trenutkih za naju …

3.  Ko se učimo jezika v svoji družini, uporabljamo tiste besede in 
izraze, ki so domači in pogosti v naši družini. Ta govor se od družine 
do družine razlikuje, pomen besed je lahko tudi povsem drugačen, 
kot je v slovarju. Še večje razlike pa so, kadar zakonca prihajata iz 
različnih narečnih območij, kjer lahko izrečeno razumemo povsem 
drugače, kot je poznal in razumel sogovornik.

Pogovorite se o tem, kako imava vsak svoje predstave in predvide-
vanja o določeni stvari. Imava tudi vsak svoja pričakovanja. Kadar 
ta pričakovanja niso izražena in so posledično neuresničena, se po-
čutimo prizadete, neupoštevane, neslišane. Krivda je prav gotovo na 
obeh straneh, saj kadar si ne poveva, kaj točno si želiva, a to pričaku-
jeva, bo slej ko prej sledil konflikt. Kot smo videli na primeru, vsak je 
imel svoje argumente, le povedati bi si jih morala.

4. Vzrok tiči v tem, da sva si različna. Imava drugačne predstave 
in pričakovanja. To dejstvo je treba sprejeti. Vzroki, da se ne sliši-
va, so lahko tudi nerodno izražene želje, napačna predpostavljanja iz 
preteklih situacij ali preprosto nevednost, kaj se z drugim trenutno 
dogaja. Recimo stavek: »Danes je bilo res naporno v službi,« lahko 
pomeni, da je imela oseba opravka z napornimi ljudmi, da se je slabo 
počutila ali da je bilo v službi prevroče, ker se jim je pokvarila klima. 
Da sta se Benjamin in Saša slišala, sta morala premagati svoje »se-
bične« poglede in se vživeti v razmišljanje in doživljanje drugega. To 
pa sta lahko naredila le z umirjenim, jasnim in iskrenim izražanjem 
svojih stališč, ki pa jih nista imela za edine pravilne, ampak sta sku-
šala razumeti in sprejeti poglede in argumente drugega.

KORAK NAPREJ
5. Ta vaja naj bo dobro predstavljena. Bodite pozorni na to, 
da bo vsak par dobro razumel, da gre za menjavo vlog – najprej 
eden govori in drugi posluša, potem pa vlogi poslušalca in govo-
rečega zamenjata. Najbolje je, da jo izvedete tako, da se razpo-
redite v prostoru, tako da ima vsak par nekaj svoje intime. Pri 
tej vaji ni mišljeno, da potem »preverjamo« poslušanje zakon-
ca, ampak naj vsak sam pri sebi presodi, koliko je zares poslušal. 
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6.  Odgovore, ki jih tukaj navajamo, omenite le v primeru, če članom 
vaše skupine ne pride nič temu podobnega na misel. Hitro govorjenje 
je: posmehujemo ali norčujemo se iz problema, o katerem je partner 
govoril; skomignemo z rameni, kot da se požvižgamo na partnerjev 
problem; sami toliko govorimo, da partner ne pride do besede; za-
čnemo se braniti; začnemo razčlenjevati in presojati partnerjeve be-
sede; želimo na hitro brez pravega premisleka poiskati rešitev; spre-
menimo temo pogovora ...

Nasprotno pa hitro poslušanje pomeni: sozakoncu se v celoti posveti-
mo; ga gledamo v oči; mu dovolimo, da o svojem problemu pripovedu-
je brez prekinitve; mu postavljamo primerna in nekritična vprašanja 
in mu s tem pomagamo problem jasneje opredeliti in ga razložiti; po-
skrbimo za primeren telesni dotik; partnerju pokažemo empatijo (se 
poskušamo vanj vživeti – postavimo se v njegov položaj); smo zanj 
dostopni in odprti …

7.  Večina med nami je bolj izurjena v govorjenju kot v poslušanju. 
Zato je za nas zelo težko, ko se je treba zadržati, da zakonca ne pre-
kinjamo oziroma se ne trudimo z dodatnim pojasnjevanjem. Ko za-
konec govori, se lahko zgodi, da se nam naenkrat začne nekam mudi-
ti, postanemo nepotrpežljivi, motiti nas začnejo okoliščine, v katerih 
se pogovor odvija, zmanjkuje nam interesa ... skratka, na površje pri-
haja naša sebičnost. Pogosto pa se dogaja, da smo tako zaposleni z 
našimi osebnimi problemi in tegobami, da si preprosto ne vzamemo 
časa za probleme drugih. Pomembno je, da se zavemo, da so se ljudje 
v času, ko je živel pisec Jakobovega pisma, spopadali z enakimi te-
žavami. In da je sebičnost tista, ki nas že vseskozi oddaljuje drug od 
drugega in od Boga. Sveto pismo pa je zato zelo aktualno!

IZZIV ZA NAJU

POP: pogled, objem, poljub (najbolje zjutraj, ko se zbudita, če vstajata 
skupaj, sicer pa denimo ob prihodu domov, ko se zopet vidita). Povej-
ta tudi svojo izkušnjo, če to že delata, ali pa se skupaj zavzemite za ta 
majhen korak k večji povezanosti med zakoncema. Gre za prakso, ki 
zelo močno na nebesedni ravni sporoča: vesel sem te, rad te imam, 
zanimaš me, ni mi vseeno zate, potrudim se zate, tudi če mi je težko 
ali imam ravno neko drugo delo …
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TRENUTKI ZA NAJU
V trenutkih za naju je mišljeno, da zakonca najprej pregledata pre-
teklo lekcijo in se o njej še enkrat ali bolj konkretno pogovorita. Ne 
pozabite preleteti tega dela lekcije že na koncu samega srečanja, da 
zakonce še dodatno spodbudite k temu, naj naredijo domačo nalogo, 
prav tako pa lahko tudi postavijo še kakšno vprašanje, če ga ima-
jo. V domači nalogi smo izpostavili še primer bolj občutljive nara-
ve, vendar v veliko zakonih drži, da ima eden od zakoncev težave z 
govorjenjem in drugi ga tudi zaradi tega ni vajen poslušati. POZOR! 
To lahko odpre tudi kakšno rano, zato povabita zakonce k rahločut-
nosti, ko se bodo doma pogovarjali o tem. Podrobneje je razložena 
tudi POP-kultura in povabilo, naj jo zakonca udejanjita vsaj na koncu 
domače naloge.  

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Priporočamo knjigo Štirje letni časi zakona, kjer je empatično po-
slušanje razloženo zelo podrobno in celostno. Knjigo smo izdali pri 
Družini in Življenju, kjer jo lahko tudi naročite. Info: www.diz.si.

ZAKLJUČNA MISEL

Lahko zakonce povprašata, če so si prejšnjo misel kam pritrdili in se 
večkrat spomnili nanjo.

http://www.diz.si
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PETO SREČANJE 

Čas govorjenja
CILJI: 

•	 Zakonca spoznata, da se je treba naučiti govorjenja na način, 
da me bo sogovornik zares razumel. 

•	 Zakonca ozavestita težavo nepremišljenega govorjenja. 

•	 Razmišljata o različnih veščinah dobrega pogovora.

POUDARKI:

Sedaj je za vami že polovica letnika, ki govori o pogovoru med zakon-
cema. Pri pripravi na srečanje, predlagamo, da se pogovorita, kakšno 
je stanje. Kako se počutita vidva kot voditeljski par? Kako se počutijo 
pari v vajini skupini? Kaj je tisto, kar jih je, po vajinem mnenju, doslej 
najbolj nagovorilo? Ali menita, da je treba pred začetkom naslednje-
ga srečanja kaj spremeniti?

To srečanje je zasnovano za ločeno izvedbo. Kar pomeni, da se pari pri 
osrednjem delu lekcije (Kje sva? in Korak naprej) razdelite v dve sku-
pini: možje posebej in žene posebej. Zato se že pred samim srečanjem 
dogovorita z duhovnikom (če se dobivate v župnišču) ali kako drugače 
poskrbita za primeren dodaten prostor, kamor se bo umaknila ena od 
skupin.

POMEMBNO: Pri tem srečanju je še toliko bolj pomembno, da se vidva 
kot voditeljski par dobro pripravita, oba dobro spoznata vsebino lek-
cije, poudarke in cilje, saj bosta tudi vodila ločeno.

POZOR! Po izkušnjah sodeč se zlasti moški (če so bili prej bolj zadr-
žani) včasih pa tudi žene običajno v ločenih srečanjih veliko bolj od-
prejo in tudi nekoliko bolj povežejo med seboj. Nemalokdaj se tudi 
zgodi, da žene končajo prej kot možje, ki se zdaj bolj razgovorijo. Po 
drugi strani je lahko takšno srečanje včasih za može, bolj izrazito pa 
za žene bolj naporno ... Opažamo ali zaznavamo, da veliko žena skrbi, 
kako se bo njihov mož obnašal ali »znašel« brez njih, katera lahko 
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postane tudi nekoliko nervozna, zadržana ali bolj nezaupljiva. Možno 
je, da se to zgodi tudi pri možeh. Vse to so normalni pojavi. Če se to 
zgodi in se vama zdi primerno, lahko takrat voditelj tudi »izzove« 
skupino z vprašanjem: »Zakaj smo zdaj bolj nervozni/zadržani in kaj 
to lahko pove o najinem odnosu?« Običajno pa se potem, ko se skupi-
na zopet združi, napetost dvigne in razelektri. Takšno srečanje sko-
raj praviloma ostane v spominu vseh potem kot eno boljših.

OGREVANJE

Namen tokratnega ogrevanja je sproščen in zabaven uvod v današnjo 
temo.

KJE SVA?
1.  Nekaj lastnosti, ki jih lahko omenite: iskrenost, odprtost, jasnost, 
dobronamernost, umirjenost, prijaznost, dobrosrčnost, usmiljenost, 
ljubeznivost, pravičnost, nujnost, potrpežljivost

Primer razlage ali pogovora o iskrenosti: Iskrenost je zelo pomembna 
lastnost pogovora, saj gradi zaupanje, vendar je ne smemo zamenjati 
s kruto brezbrižno resničnostjo. Resnico moramo vedno iskati in po-
vedati na jasen, a nežaljiv način.

2.  Tukaj še enkrat ozavestimo, da dobre, spodbudne besede gradi-
jo, slabe, ostre ali žaljive pa rušijo. Vendar je bolj kot ta poudarek 
pomembna predvsem podelitev osebnih izkustev v življenju (nega-
tivnega in pozitivnega), kar je velik korak za marsikoga. Najtežje je 
namreč govoriti iz sebe, zato bodita tukaj potrpežljiva in si prizade-
vajta ustvariti prijetno, zaupno ozračje. Doma se dobro pripravita, 
kakšno izkustvo bosta podelila, da bo spodbudno tudi za druge. Pri 
tem bodita pričevanjska (spregovorita o svojih ranah, kolikor mo-
reta), a pazita, da ne postavita »prečke« pričevanja previsoko. Pri-
poročamo, da ob tem vprašanju zakonce tudi spomnita na načelo 
diskretnosti.

3.  Tokrat vama ne ponujamo razlage odlomka, ampak vama pola-
gamo na srce, da spodbudita zakonce, naj malo razmislijo o odlomku 
in si zapišejo, kaj jih je nagovorilo. Naj vam ne bo mučno biti v raz-
mišljajoči tišini. Šele potem si podelite odgovore na vprašanja. Pri 
tem je pomembno, da ne predstavite enega »pravilnega« odgovora na 
to vprašanje, ampak da sprejmete vsako razmišljanje, četudi še tako 
»skromno« s spodbudo in pohvalo. Za marsikoga je to lahko že velik 



30

Ča
s 

go
vo

rj
en

ja

korak. In le, če bodo zakonci na ta način izkusili, da jim prek Svete-
ga pisma Bog resnično govori, ga bodo želeli večkrat prebirati. Še en 
majhen nasvet: če bosta vidva dobro razmislila in si zapisala odgovor 
že ob pripravi, lahko na srečanju potiho (v mislih) molita za vsakega 
zakonca, naj ga navdihne Sveti Duh in spregovori po njem. Tako bodo 
zagotovo dobili vso pomoč, ki jo potrebujejo.

4.  Brzdanje ali usmerjanje jezika je pomembno predvsem v situa-
cijah, ko se odzivamo bolj burno ali od nas zahtevajo večjo globino. 
Zagotovo tako, da najprej razmislimo, kaj bodo naše besede naredile. 
A kako doseči to, da bi v navalu čustev prej razmislili? Tehnik je se-
veda veliko: od štetja do deset do umika v drug prostor in podobno. 
Vendar je pri tem še en vidik, ki je zelo pomemben in na katerega 
opozori prav ta odlomek, ko govori o tem, da ne more iz dobrega srca 
prihajati slabo in obratno. »Česar polno je srce, to usta govore,« pravi 
pregovor. Tisto, kar imam v srcu, bo prišlo tudi čez usta. Odgovor je 
torej v tem, da moramo hraniti svoje srce/mišljenje z dobrim. Prav 
gotovo z branjem, premišljevanjem, poznavanjem Božje besede, živl-
jenjepisa svetnikov, knjig s krščansko tematiko, poslušanjem dobrih 
pridig ali duhovnih vsebin, redno molitvijo (pogovorom z Bogom), 
postom, obiskovanjem sv. maše in zakramenta svete spovedi (kjer je 
velikega pomena za duhovno rast prav poznavanje sebe, svojih sla-
bosti in ranljivosti) … Z vsem tem si oblikujemo vest, po kateri nam 
Sv. Duh lahko sporoča, kdaj naj bomo tiho in kdaj naj kaj rečemo.

KORAK NAPREJ
5.  Radi rečemo, da »resnica boli«, kadar pač povemo, tako kot mis-
limo in čutimo ter včasih celo vemo, da s tem prizadenemo sogovor-
nika. Vendar nam Sveto pismo na tem mestu da jasno vedeti, da je 
iskrenost mnogo več kot resnica. Iskrenost nujno vsebuje tudi ljubeč 
odnos – »na ustnice poljublja« … 

Poljub je znamenje naklonjenosti, v judovskem izročilu je tudi simbol 
zvestobe. Vprašanje je namenjeno razmisleku o tem, ali zgolj govo-
rim resnico (povem, kar mislim in čutim) ali govorim iskreno (prej še 
pomislim, kakšen učinek bodo imele moje besede in če lahko resnico 
povem tako, da s tem ne prizadenem sozakonca). Kako se lahko torej 
naučimo govoriti iskreno? »Preden odpreš usta, vklopi možgane,« je 
drugi rek, ki ga lahko vzamemo bolj resno od zgornjega.

6.  Kot dodatna informacija: veliko študij kaže, da ljudje zaznavamo 
stvari v bolj negativni luči, kadar smo slabe volje ali se kakorkoli ne 
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počutimo dobro (nas zebe, smo zaspani, lačni, nas tišči na stranišče 
…) Dobro je torej vsaj za pomemben pogovor izbrati tak čas, ko sva 
oba bolj sproščena ali boljše volje.

7.  Običajno so možje tisti, ki »ponudijo rešitev«, in žene tiste, ki 
»sočustvujejo«. Namen obojih je tolažba. Vendar te razlike v naših 
odzivih lahko mož in žena napačno interpretirata. Žena kot: »Ne ra-
zumeš me,« ali »Ne potrebujem rešitve, samo poslušaj me!« ali »Zakaj 
ne moreš enostavno sprejeti, da se tako počutim!« itd. Mož pa kot: 
»Nočem zdaj govoriti o drugih stvareh,« ali »Kako si nadležna s svoj-
imi vprašanji!« ali »Kakšno vezo ima to z mojo težavo!?« itd. Običajno 
takšno nerazumevanje privede do nove težave – prepira med zakon-
cema.

8.  Sveto pismo Svetega Duha imenuje tudi Tolažnika, Pomočnika, 
Zagovornika, Posrednika, Prijatelja (glej opombe Janez 14,16–17) Če 
ga prosimo, naj nam pride na pomoč, zlasti takrat, kadar ne vemo, 
kako bi se odzvali, nam bo pomagal tako, da nas spomni na to, da se 
odzovemo ljubeče in iskreno. On je v nas, ker je Jezus prosil Očeta in 
nam ga je Oče poslal. Ni se nam treba zanašati na lastne moči in last-
no znanje, temveč bomo ob pravem času našli pravo besedo tolažbe, 
če ga bomo priklicali na pomoč. Tukaj lahko tudi obnovimo pozna-
vanje in razumevanje darov Sv. Duha: modrost, umnost, svet, moč, 
vednost, pobožnost in strah božji.

IZZIV ZA NAJU

Čeprav ne spodbujamo sporazumevanja preko SMS-ov, so ti lahko 
odlična in dokaj enostavna priložnost, da zakoncu čez dan poveste, 
da mislite nanj (še zlasti, če to ni »glavni« način sporazumevanja 
zakoncev). Seveda pa imajo še večjo težo sporočila na listkih in 
na roke. Poleg tega, jih lahko zakoncu pustimo tudi na različnih 
mestih (v kopalnici, na pultu, na vratih, v knjigi, ki jo zakonec bere, 
na postelji, v avtomobilu …) in tako poskrbimo za dodatno prijetno 
presenečenje.

TRENUTKI ZA NAJU
So v glavnem namenjeni ponovitvi te pomembne teme in podelitvi 
izkušnje med zakoncema o ločenem srečanju. To bodo verjetno tako 
ali tako vsi naredili, vendar smo za bolj zanimiv potek pogovora 
izbrali tri vprašanja, na katera naj odgovorita.
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ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Preberite tudi to na srečanju in spodbudite zakonce naj obiščejo DiŽ-
evo spletno stran, saj je na njej mnogo koristnih vsebin ravno za ob-
likovanje srca, iz katerega naj prihaja le dobro.

ZAKLJUČNA MISEL

Lahko jo preberete in zakonce spodbudite, naj si jo obesijo/pritrdijo 
nekam, kjer jih bo spominjala na to, kar so na današnjem srečanju 
spoznali …
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ŠESTO SREČANJE

Kako se spreti?
CILJI: 

•	 Zakonca spoznata, da je spor neizogiben del vsakega zakona 
in razumemo okoliščine, v katerih pogosto pride do sporov.

•	 Zakonca skušata prepoznati vzroke za nastanek sporov.

•	 Spoznata zlasti negativna čustva in njihov razvoj ter možnos-
ti, kako lahko tudi z negativnimi čustvi najdemo priložnost 
za rast.

POUDARKI:

POMEMBNO opozorilo: Če imata v skupini par, ki pravi, da »se ne 
prepirata« ali, da se ne prepirata zaradi malenkosti, je tukaj nekaj 
možnosti, zakaj tako menita. Lahko je težava v razumevanju, kaj po-
meni »spor« za nekoga. Nekateri spor dojemajo kot izključno vpitje, 
kletvice in kriljenje z rokami in tako menijo, da se nikoli ne prepira-
jo. Za začetek bo dovolj, če poveste, da bomo govorili o tem, kdaj smo 
drug na drugega jezni. 

V resnici »spor« v tej lekciji (kot bomo ugotovili), pomeni vsak do-
godek, ko nas zaboli neko ravnanje ali obnašanje sozakonca. Bodisi 
da je ta bolečina potem izrečena ali ne (nekateri pari namreč sploh 
ne razčiščujejo sporov, kar vodi v zamere in tihe vojne: maščevanja, 
zagrenjenosti …). Zato je med srečanjem, če se vama zdi to primerno, 
dobro pare tudi povprašati, kaj si predstavljajo pod besedo »spor« in 
pojem razčistiti v luči te lekcije.

POZOR! To je verjetno ena težjih lekcij za zakonce, saj se od blizu 
soočamo s svojimi ranami, ki nam jih pogosto zadajo ravno naši naj-
bližji. Zato do te teme pristopajta rahločutno in skrbno.

Priporočamo, da se (tokrat še posebej) že pred pripravo na to srečan-
je priporočita Svetemu Duhu za vodstvo.

Ne bodita presenečena, če bosta naletela na mnoge mešane odzive 
pri tem srečanju. Morda bo v vaši skupini kot rečeno par, ki »se nikoli 
ne prepira«, par, ki se »ne prepira zaradi malenkosti, ampak samo 
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zaradi tehtnih stvari,« ali par, ki »ve, da je obupen primer« in se je že 
sprijaznil s prepiranjem kot normalnim načinom sporazumevanja. 

Vse to in še mnogi drugi odzivi naj vaju ne zmedejo – z drugimi bese-
dami, bodita pripravljena na vse tako, da sta vidva iskrena in odprta 
ter potrpežljiva z vsakim.

Voditeljski pari pogosto pravijo, da so prav s svojo iskreno izpoved-
jo (priznanjem šibkosti) pri marsikaterih parih odprli nov pogled na 
stvari. 

Nekateri bodo tako mogoče že med samo lekcijo ugotovili, da pa se 
tudi oni prepirajo (ali bi se morali!), drugi bodo spoznali, da jim gre 
v resnici marsikatera malenkost na živce, česar si nočejo priznati, 
tretji bodo videli, da se iz začaranega kroga prepirov vendarle da iziti 
… Tudi če ne bodo priznali na glas, verjemita, da se ti premiki dogaja-
jo v srcu ljudi z Božjo pomočjo.

OGREVANJE
Pri ogrevanju gre za prebujanje zavedanja, da so malenkosti le povo-
di za spor, vzrok pa tiči drugje. Da gre pri sporih torej pogosto za ma-
lenkostne sprožilce negativnih občutkov, ki pa pravzaprav odprejo 
neko globljo, večjo rano in nas zato veliko bolj prizadenejo. 

Običajno so te rane: nespoštovanje, neljubljenost, zavrnitev, nerazu-
mevanje, nevrednost, neupoštevanje … in lahko izvirajo že iz našega 
otroštva, ko smo jih doživeli prvikrat in na njih razvili različne ob-
rambne mehanizme. Ob dražljajih – sprožilcih pa se te rane ponovno 
nekoliko odprejo. 

V ogrevanju najprej torej razmišljamo o sprožilcih, zato da bomo laž-
je prišli do razumevanja, da se za njimi skriva nekaj večjega. Če pari 
menijo, da jim nič od naštetega ne predstavlja razloga za spor, jim 
predlagajta, da razmislijo, katera stvar jih živcira pri njihovem za-
koncu in bodo tako lažje prišli so sprožilcev sporov, a jih potem tudi 
opomnita, naj podelijo toliko, da ne prizadenejo sozakonca.

Pri tej dejavnosti lahko že nekateri pari »zmrznejo« in se postavijo v 
obrambno držo (glejta POUDARKI zgoraj). Nič hudega. Vidva pripra-
vita svoje pričevanje že sedaj – zaradi katere malenkosti (najbolje, da 
je to kakšna smešna anekdota) se je že pri vaju začel prepir? Odlično 
pa bi bilo tudi, če lahko že malo nakažeta, kaj se je v resnici skrivalo 



35

K
ak

o 
se

 s
p
re

ti
?

za to malenkostjo (občutek nespoštovanja, neljubljenosti, prezrtosti 
…) – verjetno se je v tej smeri nato prepir odvijal.

KJE SVA?

1.  O prepirih imamo razumljivo slabo mnenje in mislimo, da se 
nam ne bi smeli dogajati. Pravzaprav si želimo, da se ne bi dogajali, 
ker se imamo »zares zelo radi«. Zato je prvi prepir vedno že sam od 
sebe neke vrste neuspeh in uresničitev našega strahu, da me oseba, 
s katero sem se poročil, nima več rada ali da je ne poznam ali da me 
ona ne pozna dovolj dobro. Pogosto se lahko počutimo prevarane, 
izdane, zmedene, jezne, žalostne, razočarane … ker smo mislili, da 
se nama to ne more zgoditi. Pa vendar imamo verjetno vsi pari tudi 
izkušnjo sprave po prepiru. Ko se po sporu pobotava, vidiva, da bova 
zmogla in najin odnos lahko izide iz prepira celo močnejši.

2.  Nekateri ljudje se ne želijo prepirati, ker bi se radi izognili odpi-
ranju bolečih ran. To naredijo tako, da se enostavno ne pogovarja-
jo, dokler negativni občutki (vsaj navidezno) ne minejo. Tako bodisi 
»kuhajo mulo«, imajo »tihe dneve« ali celo tedne in se odtujujejo. 
Ljudje večkrat povedo, da so bili presenečeni, ker sta kakšna zakonca 
šla narazen, češ, da ju nikoli niso videli sprtih, da sta se vedno tako 
lepo razumela ipd. Seveda si želimo, da bi bilo prepirov med nama 
vse manj, vendar nanje ne smeva gledati kot zgolj na slabosti, ampak 
kot na priložnosti za rast najinega odnosa in zakona, ki ni in nikoli ne 
bo popoln, lahko pa bo vseeno srečen.

3.  Psihoterapevt in psiholog Zoran Milivojević v svoji knjigi Emocije go-
vori o tem, kako so čustva vedno odraz posameznika v njegovem odnosu 
do sveta okoli sebe. Ker nismo nepopisan list in ne začnemo čustvovati 
na novo, temveč prinesemo v zakon svoja doživljanja, razočaranja, pa 
tudi spodbude, veselje, navdušenje, lahko ne prepoznamo odzivov za-
konca na isti dražljaj. Ženo na primer neka stvar nasmeje, moža poniža, 
ker se ne čuti vrednega …(povzeto po str. 43). V tem primeru lahko mož 
ženi ne omeni, da ga je prizadela, ker je ne razume, kako ji je lahko to 
smešno in vidi, da ona »ne bo razumela«, kako se počuti on. Zato se raje 
umakne, kot da bi vlagal napor v »boj« (morda je celo že obupal, ker ved-
no obvelja ženin prav!). Tako sicer ohrani navidezni mir v odnosu, ven-
dar se v njem poglabljajo občutki nerazumevanja, odtujitve, nastajajo 
zamere … in vse to je lahko zelo dobro prikrito sozakoncu, ki tega sploh 
ne opazi. Vendar običajno takšne stvari pridejo na dan tako ali drugače 
(z izbruhi besa, zapustitvijo – odnehanjem, prevarami …) in sozakonec 
lahko sploh iskreno ne ve (razume, prepozna), zakaj se je to zgodilo.
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KORAK NAPREJ
4.  Prihajamo na bistvo lekcije. Pričevanje je dobro prebrati počasi. 
Lahko predlagata, da ga po prebranem četrtem vprašanju vsak zase še 
enkrat tiho prebere. Kot piše Vilma, se je  Dani počutil nespoštovanega 
in nesposobnega. Dani v opominu za menjavo žarnice ni slišal le tega, 
temveč je predvsem slišal ženino nezadovoljstvo nad njim, kar ga je 
zabolelo, saj jo ima rad. Šlo je za rano, da te ljubljena oseba ne spoštuje. 
Malenkostni sprožilci nam torej odpirajo globlje rane, ki niso zacelje-
ne. Vilma lepo pravi, da smo zakonci poslani drug drugemu prav tudi 
s tem namenom, da drug drugemu z Božjo pomočjo celimo rane. Vpra-
šanje je, če sploh prepoznamo svoje rane? Zadnje vprašanje pri četrti 
točki je namenjeno razmišljanju o tem, ali vem, kaj me v resnici zaboli? 
Kako si jaz prevedem zakončeve besede? Ali mu to tudi sporočim?

5.  Dva, ki se imata rada, si rane ob sporu vsaj na začetku tokovnega 
kroga odpirata nevede in nehote. Gotovo Vilma ni želela prizadeti 
Danija, vendar je kljub temu to storila. Vendar jeza sredi prepira na 
človeka lahko vpliva tudi tako, da nato sozakonca namenoma priza-
denemo (nazaj). Z ostrimi besedami, z osamitvijo (zavrnitvijo, umi-
kom), z zadajanjem novih ran ... Želimo si namreč, da bi sozakonec 
občutil enako bolečino, kot smo jo občutili sami. Ob tem seveda red-
ko pomislimo, da to ni bil njegov namen. Pri tem pa je treba biti zelo 
občutljiv do že ranjenega odnosa, kjer vsak odziv (in celo neodziv) 
sozakonca povzroča bolečino. Vendar je jeza tudi dober motivator 
za razrešitev spora, saj ob jezi dobimo veliko zagona, energije, ki jo 
lahko usmerimo v reševanje težave, kar je razloženo tudi v nadalje-
vanju, če le vidimo, da sozakonec v sporu ni naš nasprotnik, ampak 
»soborec«, »sodelavec«, »soplesalec« …

6.  To nam preprečujejo trma, sebičnost, prizadetost, želja po mašče-
vanju (»zob za zob«, v smislu »bo že videl/a«!), »neprava« pravičnost 
(občuti isto kot jaz, nato pa lahko začneva znova), smiljenje samemu 
sebi, samoljubje, ponos …

Če spora ne razrešimo, odpremo nov tokovni krog prizadetosti, 
bolečine in jeze in sčasoma smo v zakonu že tako daleč, da se nam 
zdi, da ne moremo odpustiti. Neki DiŽ-ev par je povedal, da je njihov 
7-letnik (ker je bil prizadet, ko je izvedel za ločitev staršev sošolca) 
vprašal mamo, zakaj se starši ločijo. Pa mu je njegova 9-letna sestra 
rekla: »Ker se tako močno skregajo.« »To je res, toda je še en pomemb-
nejši razlog,« je nato rekla mama, »in ta je – ker se nočejo več pobota-
ti.« Če torej dopustimo, da se spor poglablja in ne zapremo tokovnega 
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kroga (pač pa vstopimo v začarani krog), sčasoma lahko izgubimo 
voljo, da bi se spravili.

7.  »Jezite se, a nikar ne grešite. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo in 
ne dajajte prostora hudiču.« Ena od možnih utrnjenih misli ob tem 
citatu je, da je treba izraziti svoja čustva: jezo, žalost, bolečino, priza-
detost, vendar naj med prepirom ne izgine izpred oči ljubezen ali ob-
ljuba, ki sva si jo dala (v sreči in nesreči …). Naj ne zaide sonce nad 
najinim odnosom – v jezi ne smemo pozabiti, da imamo sozakonca 
radi in si moramo prizadevati, da bi spor rešili. Sicer damo prostor 
nekomu tretjemu – hudiču (ki je oseba!), ki bo prinesel temo in med 
nama naredil razdor.

Svetopisemski citati so namenoma neizpisani (razen v redkih prime-
rih), saj želimo pri zakoncih postopoma spodbuditi tudi vedno glo-
blje poznavanje Svetega pisma (ne le vsebine, tudi njegovo zgradbo, 
različne knjige in njihove okrajšave, številke poglavij in vrstic …). Bo-
dita potrpežljiva in vztrajno počakajta, da vsi najdejo omenjeni citat 
(tudi če ga na primer kdo že najde prvi in se javi, da bi ga prebral). 
Počakajta, da vsi poiščejo, pomagajte drug drugemu pri iskanju in jim 
povejta, da je dobro, da vsi malo dobimo vpogled tudi v to, kje točno 
se določeni citat nahaja. Spodbujajta različne načine razmišljanja ob 
tem citatu in dovolita (kot prej), da vsi izrazijo svoje mnenje, kaj jih je 
nagovorilo, čeprav je to samo beseda ali dve …

IZZIV ZA NAJU

Izziv za naju je tokrat nekakšna preventivna naloga za zakonce, ki 
nam lahko pride prav v trenutkih spora. Ker pogosto ne znamo niti 
ubesediti, kako se počutimo, še manj pa vemo zakaj, je to priložnost, 
da malo bolj spoznamo svet čustev in občutkov. Izziv se povezuje s 
predlogoma Za zakonce, ki želijo več, kjer sta napisani dve knjigi o tej 
temi, če bi kdo želel še bolj poglobljeno preučiti to temo.

TRENUTKI ZA NAJU
Povabita k vestnemu odgovarjanju na vprašanja v Trenutkih za naju 
in bodita najprej sama zgled. Vemo, da si je težko vzeti čas, a vemo 
tudi, da ta čas ni nikoli izgubljen. 

Če nam domače delo v večini še ni prišlo v navado, se lahko tudi ob 
koncu srečanja vprašamo, kaj ali bolje kdo je tisti, ki se trudi, da ne bi 
našla časa zase in gradila ljubečega odnosa? 
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Morda je hudič tudi za mnoge od zakoncev namišljena oseba, nekaj s 
čimer se straši otroke ipd. Pa vendar je prav to njegovo tiho delovanje 
(in dejstvo, da želi biti neopazen in neprepoznan) njegov glavni adut, 
da lahko ustvarja razkol v zakonu in družini.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Dve drobni knjižici z bogato vsebino. Priporočamo ju tudi ne najbolj 
zagnanim bralcem, saj se hitro prebereta. Dobra praksa in morda 
ideja je tudi, da prineseta katero od knjižic (ali obe) na srečanje sku-
pine, če ju imata doma. Tako dobijo ljudje boljšo predstavo, morda jo 
tudi prebereta sama pred srečanjem in povesta svoje mnenje o knjigi 
ali pa jo celo posodita kateremu paru na srečanju (priporočamo le v 
primeru, da je knjiga vaša in ne izposojena iz knjižnice).

ZAKLJUČNA MISEL

Predlagajte zakoncem, naj si citat tokrat zares dajo na kakšno vid-
no mesto v prostoru, kjer se tudi najpogosteje prepirajo. Tako jih bo 
morda lahko spomnil na vsebino današnje lekcije.
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SEDMO SREČANJE

Kako se pobotati?
CILJI: 

•	 Zakonci spoznamo štiri korake zapiranja tokovnega kroga 
spora.

•	 Zakonci razmišljamo o odpuščanju in spravi kot nujni sestavi-
ni srečnega zakona.

POUDARKI:

Pri zakonskih sporih govorimo o prepirih ali dejanjih, ki namerno ali 
ne ranijo sozakonca. Največkrat se ranimo obojestransko (s tem, da 
nekdo začne, mi pa »mu vrnemo«). Zato je reševanje spora v tej lekciji 
tudi osnovano na dvostranskem principu. 

Seveda bodo morda kateri zakonci ugovarjali s »Kaj pa, če eden od 
zakoncev v resnici ni nič kriv?« Lahko jima povesta, da se bomo tega 
vprašanja nekoliko dotaknili v prihodnjem (zadnjem) srečanju, kjer 
bomo bolj podrobno govorili o zaupanju, odpuščanju in našemu od-
nosu z Bogom. Namreč jasen primer spora, kjer je kriva samo ena 
stran, je naš spor z Bogom (greh). Bog nas ne more prizadeti – ne 
more grešiti zoper nas. 

Jasno obstajajo tudi primeri, ko oškodovanec nima krivde. POMEMB-
NO pa je, da ločujemo med spori in zlorabami ter da v nobenem pri-
meru ne moremo nositi krivde za dejanja drugega zakonca. Ne 
moremo kriviti žene za možev alkoholizem in nasilje, denimo. Zato 
je treba jasno razčistiti, da pri sporih ne gre za to, da bi bil drugi za-
konec kakorkoli odgovoren za vedenje sozakonca. Gre za to, da mora 
vsak pri sebi poiskati in prevzeti odgovornost za svoja dejanja. 

Če oškodovani zakonec ne najde pri sebi ničesar, kar bi si očital, da je 
storil narobe, govorimo o enostranskem »sporu«, saj je v tem prime-
ru zakonec pripravljen slabo vrniti z dobrim in v resnici krivično 
ravna le eden od zakoncev.

Poglejmo primer: mož pride domov in najde jezno ženo, ki hiti s pri-
pravo kosila. Takoj vidi, da nekaj ni v redu in jo ljubeznivo vpraša, kaj 
jo muči. Ona mu neprijazno začne naštevati, kako so jo v službi sprovo-
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cirali, kako je otroci nič ne ubogajo in da se ji je sedaj še kosilo prismo-
dilo. Mož jo želi pomiriti in ji priskočiti na pomoč, češ da bo on skuhal 
kosilo do konca in naj se gre ona odpočit, potem pa se bosta pogovorila. 
Ona ga nato neupravičeno začne kriviti za vse stvari, ki so šle narobe 
v tem dnevu in mu očitati, da je ne razume. Mož se na vse to dogajanje 
odziva ljubeznivo, potrpežljivo in z ničemer ne prizadene svoje žene, 
čeprav ona z besedami večkrat prizadene njega. Ko se bo žena pomirila 
in se možu opravičila za neljubeče in krivične besede, bo takoj deležna 
moževega objema, razumevanja in odpuščanja, saj ji ni ničesar zame-
ril. V takšnem primeru je mož načeloma brez krivde v tem »sporu« in 
kadar tako ravnamo smo zares podobni Bogu. 

OGREVANJE

Tokrat preberite hudomušno zgodbo o starih zakoncih in njuni skriv-
nosti srečnega zakona. Čeprav je seveda izmišljena, vendarle pove 
neko resnico: da je bolje, da se namesto žaljenja in zadajanja novih 
ran, nekoliko umaknemo in razmislimo ter jezo usmerimo v produk-
tivno reševanje težave. 

1.  Po sporu se ljudje navadno umaknemo že nagonsko – da poišče-
mo tolažbo, pomiritev. Običajno v drug prostor, ven na zrak, v svoj 
kotiček ali delavnico, nekateri se zakopljejo v delo, nekateri iščejo 
pomiritev v različnih razvadah (alkohol, cigarete …) Pomembno je, 
da tukaj spregovorite o tem, da umik ni namenjen bežanju stran od 
zakonca in težave, ampak da je potreben le toliko, da se (čim bolj) 
umirimo v srcu, v miru razmislimo o dogodku in se vrnemo k zakon-
cu, pripravljeni na spravo.

Nikakor niso zdravi »tihi tedni« ali »kuhanje mule«, ko zamero do 
zakonca le še povečujemo. Zato je pomembno, da je odmik čim krajši 
(če je le mogoče, ne hodimo sprti spat), dobronameren in iskren.

Pri odmiku in pripravi srca je treba poudariti še to, da odmik ne po-
meni tudi rešitve spora, ker se oba pomiriva in razmisliva, kaj je šlo 
narobe. To je le prvi korak. Prav tako odmik potrebujeva le začasno, 
da iskreno pomisliva: kaj sem jaz storil narobe? Zakaj se tako poču-
tim? Kaj mi govori Bog po vesti? Nato pa se soočiva drug z drugim.

KJE SVA?
2.  Potrebujemo: ponižnost, pogum, ljubezen (skrb za drugega), 
usmiljenje, pravičnost … Preseči moramo: sebičnost, trmo, samoljub-
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je, občutke krivde, strah, jezo, željo po maščevanju (zob za zob), po-
nos, užaljenost, zamero in pa nevednost o tem, kaj sploh spor je, kako 
nujno je, da ga razrešimo in kako ga pravilno razrešiti … 

Na primer, ko omenjamo ponos, vemo, da ta človeku lahko popolnoma 
prepreči prevzeti pobudo za razreševanje spora. Preveč ponosen člo-
vek ponavadi pomisli na to, da bo raje počakal, naj se najprej poniža 
partner, potem pa bo tudi sam pokazal pripravljenost za sodelovanje.

Pri tem vprašanju ni treba odgovarjati v krogu, dobro pa je, da za-
koncem damo nekoliko časa, da razmislijo in si kaj zapišejo. Zopet 
jih povabita (in tudi sama bodita pri tem za zgled), da si zapišejo tudi 
odgovore drugih ljudi. S tem, ko zapisujemo, si ljudje namreč mnogo 
več zapomnimo (tudi, če potem nikoli več ne pogledamo »zapiskov«), 
kot če samo pasivno poslušamo.

3.  Ko boste govorili o pripravi srca, ki je le eden od pomembnih ko-
rakov pri razreševanju sporov, je prav, da na srečanju omenita, kako 
pomembno je, da Bogu dovolimo, da vstopi v središče našega pogo-
vora. Pri razreševanju sporov ne more nobena tehnika ali kaka druga 
stvar, nadomestiti molitve in branja Svetega pisma ter razmišljanja o 
njem.

Če pristopimo k razreševanju spora z namenom, da partnerju 
dokažemo njegovo zmoto (in krivdo), smo lahko že vnaprej prepričani, 
da tak pristop lahko stvari še poslabša. Sveto pismo nas opominja in 
spodbuja, naj bomo ponižni in naj odložimo željo po maščevalnosti.

Morda bo kdo ugovarjal, da pri nekaterih sporih potrebuje več časa 
za odmik, več kot en dan, denimo. Res je, da težji spori zahtevajo več 
časa za razrešitev, vendar odmik ni nujno povezan s tem, koliko časa 
bo trajalo, da spor razrešiva. Gre le zato, da se pomirimo, razmislimo, 
kaj smo naredili narobe in se (z molitvijo) pripravimo na ponovno 
soočenje. In za to naj ne bi potrebovali več kot nekaj ur. Nevarnost 
je namreč, da se povsem »ohladimo« in nadaljujemo, kot da se ni nič 
zgodilo. 

Ali kot je rekla neka žena na srečanju zakonske skupine: »Moram se 
vsaj za silo spomniti, da imam moža še vedno rada in da nočem biti 
skregana z njim. Potem mi je lažje predelati spor, ker nama kaj dru-
gega ne preostane. Včasih se potem pogovarjava še cel teden, ampak 
sva pomirjena, ker oba veva, da želiva biti na isti strani.« 
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4.  Kot smo govorili že prejšnjič, se spori običajno začnejo z neko 
žalitvijo, ki sozakonca rani. To moramo priznati in sozakonca nato 
prositi odpuščanja, čeprav ni bilo namerno. Naša krivda je namreč v 
tem, da nismo premislili, kakšen učinek bodo morda imele naše be-
sede ali dejanja. Ko potem o stvari razmislimo, lahko spregovorimo 
modro (in brez občutka popolne ogroženosti). Podobno tudi ran-
jena oseba. V vsakem primeru, če je moj »jezik moder« lahko pri-
nesem ozdravljenje v porušen odnos tako, da povem, kako se v dani 
situaciji počutim; lahko vprašam sozakonca, naj mi pove, kaj želi, 
da storim. Pri tem je zelo pomembno, da uporabljam »jaz« stavke, 
kot smo že ugotovili – na primer: »V tej situaciji se res ne počutim 
dobro. Rad bi se s teboj o tem temeljito pogovoril«. Že sama narav-
nanost k rešitvi problema pogosto prinaša upanja poln ozdravljajoč 
dotik.

5.  Bolj kot bova razreševala spore, bolj bova spoznavala drug dru-
gega in sebe, le če si bova znala resnično prisluhniti in se ne bova 
»sprijaznila« s situacijo. Vprašanje je namenjeno izzivu zakoncem, 
da se soočijo s svojo nepopolnostjo in ranjenostjo. Morda se bodo ob 
tem vprašanju nekateri zelo odprli. Če je kakšna izpoved še posebej 
težka in boleča, ne hitite naprej s srečanjem, ampak si namenite 
dovolj časa, da prisluhnete drug drugemu in z ljubečim poslušan-
jem ter predvsem modro izbiro besed skušajte izraziti svoje prist-
no sočutje. Če poznamo rane drug drugega, lahko lažje razumemo 
tudi odzive in se lahko celo izognemo ali močno skrajšamo trajanje 
spora.

KORAK NAPREJ
6. Vprašanje je, koliko se resnično zavedamo usmiljenja, ki ga ima 
Bog do nas, torej njegove dobrote, da si je tako srčno želel razrešiti 
»spor« med Seboj in Svojim stvarstvom, da je bil pripravljen storiti 
največjo žrtev vseh časov – svojega edinorojenega Sina Jezusa Kristu-
sa je poslal na svet, da je za nas in odpuščanje naših grehov umrl na 
križu. 

Takšno odpuščanje naj bi tudi mi imeli do tistih, ki nas prizadenejo 
oziroma ranijo – še posebej imamo pri tem v mislih naše sozakonce. 
Služabnik je hotel uveljaviti svoj prav – dobiti, kar mu pripada, pri 
odpuščanju pa (kot bomo videli v prihodnjem srečanju še bolj pod-
robno), gre ravno za to, da ga pokloniš kot nezaslužen dar. Gre za 
odpoved temu, kar ti pripada, odpoved egoizmu (samemu sebi), zato 
je to tako težko.
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7.  Pregovor pravi: »Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni.« Za-
upanje se gradi z dejanji, ne s »pobožnimi željami«. Obljuba je resna 
stvar – ko jo dam, moram dobro premisliti, ali jo resnično namera-
vam tudi uresničiti in se je držati. Truditi se morava, da postajava 
drug drugemu vedno boljša zakonca. Vendar pri tem ne gre za odpla-
čevanje dolga! Če sta si zakonca resnično odpustila, je dolg pozabljen. 
Gre za željo vsakega zakonca posebej, da bi se poboljšal, da bi zakoncu 
izrazil svojo ljubezen, da bi se v prihodnje morda izognil ponovitvi 
scenarija in da bi gradil ali ponovno vzpostavil zaupanje, ki je bilo 
porušeno.

V primeru Simone in Roberta so možni na primer takšni odgovori:

1.  korak: priprava srca – poiskati morata vsak svoj delež krivde. Si-
monin delež je očiten – lahkomiselno zapravljanje in nespoštovanje 
moža, ker se ni posvetovala z njim. Možev delež je malo bolj zapleten: 
vpraša se lahko, zakaj je njegova žena tako strastna nakupovalka? 
Kaj ji manjka? Morda si želi pohvale, potrditve, morda ji posveti pre-
malo časa, očitno se z njo premalo pogovarja ...

2.  korak: soočenje v ljubezni – pomembno je, da se pogovorita ne z 
očitanjem, ampak z zavedanjem, da sta skupaj v istem »zosu« in da 
bosta le s skupnimi močmi splezala ven. Oba bosta morala preseči 
svoj ponos in se spomniti na to, da imata sozakonca v resnici rada 
in ne glede na to, da sta se drug drugemu izneverila, se spomniti na 
obljubo, ki sta si jo dala – v dobrem in slabem …

3.  korak: prizadevanje za odpuščanje – drug drugemu morata pri-
znati, kaj sta naredila narobe, se pokesati, obžalovati in prositi za 
odpuščanje.

4.  korak: prizadevanje za ponovno pridobitev zaupanja – Simona bi 
se lahko za nekaj časa odpovedala nakupovanju s kreditnimi kartica-
mi in jih dala Robertu, lahko bi se odločila prodati kaj od nakupljene-
ga, vsekakor se bo morala spoprijeti s svojim materializmom. Robert 
bi lahko sklenil, da si bo tedensko vzel več časa samo za njiju, da bo 
ženo večkrat peljal na zmenek (vsaj enkrat na mesec), da bi dal po-
budo, da gresta v zakonsko skupino, kjer bi se srečevala s podobnimi 
pari in težavami ter se naučila pogovarjati …

IZZIV ZA NAJU

V izzivu je tokrat ponujena priložnost, da zakonci nekoliko pogleda-
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jo nazaj in si (brez vednosti sozakonca) izberejo izziv po želji. Lahko 
se dogovorite, da boste na začetku prihodnjega (zadnjega) srečanja 
drug drugemu povedali, katere izzive ste si izbrali in kako vam je šlo 
uresničevanje izzivov ter prepoznavanje izziva svojega sozakonca.

TRENUTKI ZA NAJU

Predlagamo, da kot vedno preletite Trenutke za naju, kjer zakonce 
čaka naloga, da »predelajo« neki star spor. Ni treba, da gre za veliko 
stvar, naj pa bo res že stvar preteklosti.

ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Tudi na srečanju povabita zakonce na spletno stran in povejta na 
kratko še kakšne izkušnje imata sama z DiŽ-evimi seminarji. Najbol-
jša spodbuda drugim je vajino pričevanje!

ZAKLJUČNA MISEL

Misel o odpuščanju, ki je nujno potrebno za to, da zakon obstane. 
Zakonce lahko povabite k razmišljanju o odpuščanju in o tem, kako 
pomembno je zaupanje kot temelj odnosa, saj bo to tema, o kateri 
bomo govorili prihodnjič.
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OSMO SREČANJE

Z odpuščanjem gradiva zaupanje
CILJI: 

•	 Zakonci razmišljamo o zaupanju kot temelju za srečen zakon 
ter o obljubi, ki smo jo dali na poročni dan.

•	 Zakonci spoznamo pomen odločitve in moč odpuščanja v za-
konu.

•	 Zakonci razmišljamo o reševanju sporov z Bogom – spravi v 
zakramentu svete spovedi.

POUDARKI:

Tokrat se bomo bolj podrobno seznanili s temo odpuščanja, ki je ne-
kaj temeljnega za zdrav in srečen odnos tako z bližnjimi kot z Bogom.

Naj tukaj naštejemo le pomembne poudarke, kaj odpuščanje NI, v 
primeru, da bi prišlo do kakršnihkoli nesporazumov med srečanjem.

Odpuščanje ni:

•	 to, da skušamo opravičiti, razumeti ali si razložiti, kaj je nare-
dila oseba, ki nas je prizadela,

•	 to, da preprosto pozabimo na žalitev in si mislimo, da bo »čas 
zacelil rane«,

•	 to, da rečemo Bogu, naj odpusti osebi, ki nas je prizadela,

•	 to, da prosimo Boga, naj nam odpusti, ker smo jezni ali ker 
zamerimo osebi, ki nas je prizadela,

•	 to, da zanikamo, da nas je prizadelo, »ker navsezadnje ob-
stajajo ljudje, ki mnogo bolj trpijo od nas.«

Veliko je opisanega v samem gradivu, naj pa na tem mestu še enkrat 
na kratko strnimo, kaj je odpuščanje:
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Odpuščanje je ne glede na naša čustva jeze in prizadetosti ljubeča 
odločitev za prostovoljni, zastonjski, brezpogojni in nezasluženi dar 
osebi, s katerim ga odvežemo dolga za storjeno krivico in mu je nikoli 
več ne očitamo v nadaljnjih (tudi podobnih) situacijah.

KJE SVA?
1.  Pri tem vprašanju se pogovorite o tem, kako so nekateri temel-
ji bolj majavi, drugi pa trdnejši. Gotovo se poročimo tudi na osnovi 
čustev, vendar se na temelju čustev, ki pridejo in minejo ne da gradi-
ti. Odločni smo lahko, če gradimo na nečem trdnem, na temelju za-
upanja v Boga, da bo nad najino zvezo blagoslov, na osnovi zaupanja v 
sozakonca. Verjetno smo vsi vedeli, da se bova borila drug za druge-
ga, ker smo verjeli in verjamemo drug drugemu, smo imeli in imamo 
zaupanje drug v drugega.

2.  Vsaka odločitev za nekaj pomeni, da nekaj izberemo in drugo 
pustimo. Ne moremo sedeti na dveh stolih, so dejali včasih. Ko smo 
se odločili za svojega sozakonca, smo s tem izbrali ne le njega, pač pa 
tudi njegovo družino, poklic, stanovanjske možnosti, taščo in tasta, 
ki bodo vplivali na naše življenje. Pustili smo druge možne osebe v 
našem življenju, druge načine preživljanja časa, druge kraje, drug ži-
vljenjski slog …

3.  Pomembne odločitve v življenju so denimo: odločitev za sam-
sko ali poročeno življenje, odločitev za Boga, odločitev za šolanje in 
poklic … Odločitev je potrebna, ker zagotavlja varnost in omogoča 
tudi okvir delovanja. Odločitev je že prvi korak k uresničitvi, saj de-
jansko poveča možnost, da se bo to, za kar se odločimo, tudi uresni-
čilo. Nespametno je pričakovati, da se bo nekaj zgodilo kar samo od 
sebe, če ne delujemo v tej smeri. Nekoliko je to vprašanje tudi razlo-
ženo v naslednjih dveh odstavkih.

KORAK NAPREJ
4.  Na čustva ne moremo neposredno vplivati. Čustva pridejo iz na-
šega srca in so kot simptomi za to, kar se nam dogaja. Naše odločitve 
pa so sadovi razuma in našega prepričanja. Z drugimi besedami, še 
vedno lahko čutimo bolečino, jezo, zavrženost, nespoštovanje, nel-
jubljenost … a se z razumom še vedno lahko odločimo, da odpustimo, 
ker vemo, da je to prava pot. Ker nam bo le odpuščanje prineslo pravi 
mir iz ljubezni do Boga in bližnjega. Če tako delamo, smo podobni 
Bogu.
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5.  Milost pomeni, da si tega nismo zaslužili. Odpustiti brez prera-
čunljivosti, ničesar ne pričakovati v zameno, podariti … milostno po-
meni velikodušno, kot dar. Vprašanje je namenjeno tudi osebni po-
delitvi (kdor zmore), izkustva odpuščanja. Lahko zakonce opozorita 
na načelo, naj ne govorijo ničesar takega, kar bi lahko prizadelo so-
zakonca in naj ne omenjajo konkretnih imen. Treba je namreč paziti, 
da se ne bi »hvalili« s svojo »dobrohotnostjo«, ker je bolj namenjeno 
razmisleku o tem, ali znamo zares odpustiti.

6.  Te tri trditve so nekoliko provokativne. Na kratko bi o njih lahko 
razmišljali tako: 

Odpustil/a mu bom, ko se bo spremenil/a.

Pomislimo – včasih to niti ni mogoče, ko nas prizadene neka tuja 
oseba, ki je nikoli več ne bomo videli, ali ko se znajdemo v polo-
žaju, da moramo odpustiti osebi, ki je že umrla. Odpuščanje ni 
trgovina daj-dam. Odpuščanje je (kot oblika ljubezni) brezpogojno 
in zastonjsko. Vendar pa je še posebej v življenju zakoncev dobro, 
da si človek želi poboljšanja. Če se znajdeva vedno v istem »plesu 
smrti«, morava razmisliti, kaj lahko v prihodnje oba spremeniva. 
Pri čem se lahko oba potrudiva, da bi se izognila ponavljajočim 
se sporom. Vprašanje torej ni, ali se mora spremeniti samo tisti 
človek, ki me je prizadel, ampak je običajno res to, da se morava 
spremeniti oba.

Odpustim lahko, pozabiti pa ne morem.

V Svetem pismu izrecno piše, da se Bog naših grehov ne spominja. A 
tukaj ne gre za pozabljanje ali izgubo spomina. Bog vse ve. Zopet gre 
za odločitev, da se nečesa ne spomni. V naših odnosih torej pravo od-
puščanje terja tudi to, da se odločimo, da starih prekrškov sozakoncu 
ne bomo več očitali oz. kot rečemo, da jih ne »pogrevamo«. Odločitev 
za odpuščanje nam tako dejansko pomaga, da ne tičimo v starih zame-
rah, se ne smilimo samim sebi in se ne trpinčimo v bolečih izkušnjah.

Odpuščanje drugemu je darilo meni – da lahko jaz svobodno zaživim naprej.

Odpustiti z vidika samoljubja je zgolj … sebično. Takšna nepopolna 
predstava o odpuščanju nas ne more nikoli v polnosti osrečiti, saj 
je odpuščanje vedno tudi dar osebi, ki me je prizadela. Pravzaprav 
je sebičnost (ali gledanje na korist zase) pri odpuščanju v bistvenem 
nasprotju s tem, kar je Jezus učil in delal (ter naredil za nas na križu)! 
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Odpuščanje je neke vrste trpljenje, zaradi greha nekoga drugega. In 
prav za to gre tudi pri Jezusovem trpljenju na križu. Njegovo križan-
je je njegov izraz odpuščanja za vse nas. In odpuščanje včasih prav 
tako zelo boli. A tudi to bolečino lahko darujemo Bogu. Jezus torej 
ni umrl na križu (dejanje odpuščanja), zato da bi potem lahko vstal 
od mrtvih in v miru živel pri Bogu. Umrl in vstal je za nas. Seveda 
je bilo to dobro tudi zanj (jasno!), a umrl je zato, da bi nam podaril 
odpuščanje za naše prestopke proti Bogu, čeprav in ravno zato, ker si 
tega ne zaslužimo.

7.  Tukaj je dobro, da poudarimo pomen svete spovedi. Morda po-
vesta svoje pričevanje na to temo in spodbudita tudi druge, kakš-
ne izkušnje imajo s sveto spovedjo oz. kaj vam pomeni ta zakrament 
(obveznost, neprijetno dolžnost, izkušnjo Božje bližine in ljubezni …). 
Drugi odlomek nas spomni na to, da imamo v življenju vedno izbiro, 
da se odločimo za dobro. Dobra odločitev pomeni tudi srečno življen-
je. Slaba odločitev pa nesrečo. Pogovorimo se lahko tudi o tem, da če 
že človeške obljube nekaj veljajo, koliko veljajo šele Božje!

Na koncu povabita zakonce, da povedo, kako so se imeli na srečanjih, 
kaj so pogrešali in kaj jim je bilo všeč. Zapišita si njihove odgovore in 
jih upoštevajta v pripravah naprej. Zelo bomo veseli, če nam njihove 
vtise tudi pošljeta na elektronski naslov info@diz.si. V zadevo elek-
tronskega sporočila napišita VTISI ZAKONSKE SKUPINE ter pripišita 
kateri letnik/temo ste obravnavali.

IZZIV ZA NAJU

Pogosto smo nezadovoljni, ker se ne spomnimo, da imamo veliko, za 
kar smo lahko hvaležni. Hvaležnost je jezik nebes. Pomaga nam, da 
vidimo, kako nas Bog ljubi.

TRENUTKI ZA NAJU
V trenutkih za naju bosta najprej obujala spomine na poročni dan – 
ko sta drug drugemu izrekla slovesne obljube in se pogovorila o tem, 
kaj sta doživljala in čutila takrat in kako sedaj gledata nazaj. Gotovo 
se nista v vsej polnosti zavedala vsega, kar vaju kot zakonca čaka 
in zelo pogosto na porokah ne teče vse po načrtih. Če imata kakšne 
stare zamere, bosta lahko to sedaj s pomočjo gradiva in predlagane 
molitve tudi izročila Bogu in se odločila za odpuščanje.

mailto:info@diz.si
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ZA ZAKONCE, KI ŽELIJO VEČ

Romanje je posebna oblika pobožnosti, ki zakonca zbliža med seboj 
in z Bogom. Prav zato, predlagamo, da se zakonca skupaj (in najbolje 
sama) podata na eno od slovenskih Marijinih romarskih poti in obe-
nem izkusita moč odpuščanja preko zakramenta svete spovedi. 

ZAKLJUČNA MISEL

Par, ki si na poročni dan obljubi ljubezen, si jo mora obljubiti za ved-
no, saj drugače ne more zares ljubiti, nas spominja sveti papež Ja-
nez Pavel II. Ljubezen je v svojem bistvu popolna in »nikoli ne mine« 
(prim. 1 Korinčanom 13,8). Pri tem igra ključno vlogo prav odločitev 
za odpuščanje, ki »poskrbi« za to, da zakon in ljubezen med zakon-
cema traja.
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