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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.

Pripravljalci novega gradiva za zakonske skupine in vodiča za voditelj-
ske pare smo tudi sami (nekateri bolj sveži, drugi že utečeni) voditelj-
ski pari zakonskih skupin in smo zato tako gradiva kot vodič pripravl-
jali z mislimi na vse voditeljske pare in udeležence zakonskih skupin.

Čeprav si ne domišljamo, da smo izčrpali odgovore na vse ovire, na ka-
tere 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!

Sestavljalci 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. Takšno srečanje je lahko 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 zakon-
ske skupine in da se srečujemo redno (npr. mesečno).

•	 Na srečanje se zakoncema ni treba posebej pripravljati, ob-
vezna oprema je le Sveto pismo.

•	 Zakonca si doma vzameta čas in rešita del gradiva, namenje-
nega domačemu 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 ničesar ta-
kega, 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 nimajo pravice izpodbijati.
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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 vpra-
šanja pogosto še bolj splošna in niso osebne narave. Vsebuje tudi veči-
no »teorije«, s katero se bomo seznanili na srečanju.

Cilj je, da se zakonca postopno uvedeta 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 zagotovimo 
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 
v življenje«?

Ta del načeloma ne prinaša že izdelanih ali končnih zaključkov, te naj 
zakonca oblikujeta 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 njihove 
zakone in k podelitvi tega, kar trenutno zmoreta deliti z drugimi.

Zato so vprašanja sestavljena v obliki samorefleksije in, kjer je potreb-
no, na način, da se zakonca “uskladita”, preden podelita osebno izku-
stvo. Vedno obstaja seveda tudi možnost, da se zakonca odgovarjanja 
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 zave-
danje, 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 sku-
pina ima) odgovorna za to, da se svetopisemski citati pomensko ne 
izkrivljajo. Torej, da v skupini ne delamo nekih lažnih zaključkov, do-
končnih 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 
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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 red-
nemu 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 intimnosti in zaupnosti.

Skupina deluje drugače kot zakonska skupnost dveh oseb. Res je, da 
spodbujamo odprtost udeležencev, pričevanja in podelitev osebnih 
mnenj ter izkustev, vendar se v še tako “domači” skupini lahko razvi-
je le določena mera intimnosti in zaupanja. 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 zakonske 
skupine, ampak poleg tega tudi redno opravljanje domačih nalog. To 
se morda sliši “šolsko”, vendar naju bodo le spoznanja, ki jih bova 
predelala drug z drugim v iskrenosti in zaupnosti, 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 jih spodbudimo k domači nalogi že ob samem zaključku srečanja, 
in nenazadnje, da morda postavijo še kakšno vprašanje o vsebini do-
mače naloge oziroma se jim ta bolj konkretno vtisne v spomin kot 
nekaj, za kar si je vedno vredno vzeti čas.

Ob vsem tem pa se je dobro zavedati, da imajo zakonci na razpolago 
malo časa. 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 že 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 si zakonca po želji lahko tudi iztrgata iz gradiva in ga kam pri-
pneta oz. pritrdita (na hladilnik, steno …).
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Prvo srečanje

Najin »midva«

cilji: 

•	 Zakonca spoznata, da je edinost pomembna za odnos.

•	 Zakonca spoznata, da morata svoj odnos postaviti visoko na 
lestvico prioritet, če želita, da bo dobro rastel in se razvijal. 

•	 Zakonca ozavestita, da njun »midva« potrebuje stalno skrb in 
nego, zato mu morata posvetiti čas.

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, zato je 
kadarkoli med srečanjem dobro, da voditeljski par čimbolj spodbuja 
sproščen pogovor.

Prvo srečanje je namenjeno ozaveščanju, da morava najin odnos po-
staviti visoko na lestvico najinih prioritet.

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.

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

ogreVanje
Namen ogrevanja je, da vsak dobi iztočnico – priložnost, da sprego-
vori. Zlasti, če se srečanje odvija po dolgem premoru, je koristno, da 
se pari zopet postopoma začutimo med sabo, v kakšnem razpolože-
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nju smo. Misli govorijo o skupnih ciljih in vrednotah, o tem, kakšno 
življenje je vredno živeti, in kako si zanj prizadevati v sedanjem tre-
nutku.

kje sVa?

1.  Namen je preprosto, da si vzamemo trenutek in razmislimo o 
tem, kaj nam je najpomembnejše v življenju. Šele, ko imamo pred 
očmi cilj, si lahko predstavljamo prvi in vsak naslednji korak na poti, 
ki vodi do tega cilja. Spodbudita pare h konkretnim vrednotam oz. 
ciljem, npr. družina, sozakonec, Bog, delo, notranji mir …  Čimbolj 
otipljive vrednote si bomo zastavili, lažje jih bo uresničevati.

2. Namen vaje je, da se zakonca pogovoriva, kaj nama je obema zelo 
pomembno v življenju, za kar si je vredno vzeti čas in si prizadevati. 
Tri prioritete v življenju (npr. Bog – vera, zakonec, otroci) naj bi imele 
prednost pred drugimi stvarmi oziroma so druge stvari pomembne le 
toliko, kolikor prispevajo k uresničevanju teh treh skupnih vrednot.

3. Vajo izvedemo tako, da v krog, ki je razdeljen na 24 delov/ur, vpiše-
mo, koliko časa skupno v dnevu potrebujemo za posamezno stvar. Na 
srečanje lahko prinesete tudi barvice, če želite nalogo popestriti in si 
dele dneva pobarvati. Opazili bomo, da je normalno, da določene stvari 
v dnevu vzamejo veliko časa. Že osnovna človekova potreba po spanju 
vzame povprečnemu človeku 7 ur na dan. Cilj te naloge je, da ozavesti-
mo, koliko časa pravzaprav sploh realno imamo in ga lahko namenimo 
za stvari, ki so nam v življenju pomembne, in koliko časa (morda pre-
več) posvečamo tistim, ki nam niso pomembne in nas ne osrečujejo. Ta 
vaja nas »prizemlji« v zavedanju, da nimamo neskončno časa – tako v 
enem samem dnevu kot tudi vsakemu posamezniku skupno odmerje-
nega časa na Zemlji. In da je treba čas izkoristiti modro.

korak naprej
4. Namen tega vprašanje je, da se pogovorite o prebranem odlom-
ku. Zagotovo bo vsakega zgodba navdihnila malo drugače. Podana 
sta dva predloga, o čem se lahko pogovarjate, a vidva le spodbudita 
sproščeno debato …

5. Tokrat se prvič srečujemo z več svetopisemskimi odlomki. Kot vo-
diteljski par presodita, ali skupina lahko predela vse tri (glede na čas, 
zrelost skupine, koliko debate se razvije …). Prav tako bi vam radi prisko-
čili na pomoč s primeri razmišljanj ob svetopisemskih odlomkih, ki jih 
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najdeta v prilogi na koncu tega srečanja. Lahko jih natisneta in prineseta 
na skupino, če želita. Nikakor ni vajina naloga »poučevanje« in ne imejta 
tega za »uradne razlage« odlomkov. »Božja beseda je namreč živa in de-
javna,« (Hebrejcem 4,12) in vsakemu spregovori drugače. Zato vzemite te 
razlage v skupini zgolj za način, kako naj se poglobimo v Božjo besedo in 
spodbujajta spraševanje, poglobljeno razmišljanje, pogovor o prebranih 
odlomkih. Dovolj je že, če vsak par pove, kaj ga je nagovorilo pri katerem 
odlomku in zakaj – kaj mu to pomeni v njegovem življenju?

6. Spodbudita pare naj čimbolj široko razmišljajo o tem, kaj vse 
otroci potrebujejo od staršev in si vsi zapišite vse ideje, ne glede na 
to, ali otrokom to omogočate ali ne. Npr.: pozornost, ljubezen, izkazo-
vanje nežnosti, meje, denar, razumevanje, sočutje, bližino, pogovor, 
igro, skupni čas, sprostitev, čas zase, spoštovanje …

IzzIv za naju

Pri Stotinkah za odnose je najbolj pomembno, da poudarita, naj vsak 
par zase presodi, katere stotinke bi moral uvesti na novo. Ni mišljeno, 
da si zadata preveč. Kot vedno, tokrat pa še posebej, predlagamo, da 
skupaj na srečanju preberete razlago v Trenutkih za naju.

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 zanje (in skupino).

Trenutki za naju so sicer naloga, ki se jo da rešiti tudi v zgolj 15 minu-
tah, zato izgovor, da zakonca ne najdeta časa, ni primeren.

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 
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srečanju vseeno povprašati zakoncev tudi o tem, ali je kateri par ali 
posameznik začel delati tudi večerni eksamen in če želi v zvezi s tem 
podeliti svojo izkušnjo.

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 to, da sta na skupni poti.

primeri razmišljanj ob sVetopisemskih oDlomkih

efežanom 5,15–16
Skrbno izrabljanje časa. Koliko časa na dan »zapravimo«? Če smo prej raz-
mišljali o svojem vsakdanjem urniku, smo nekateri morda tudi ugotovili, da 
sploh ne vemo točno, kaj se z določenim delom dneva zgodi. Televizija, br-
skanje po internetu, pametni telefoni … pa tudi raznorazni hobiji, ki vzamejo 
veliko časa, ali so morda to celo »pobegi« od odnosov doma? Ali pomislimo, 
kako dragocen je čas, ki nam je dan? Ali pomislimo, kaj bi mi obžalovali, če 
bi bil danes naš zadnji dan? Bi lahko rekli, da smo modro izkoristili današnji 
dan? To vrstico si lahko preberemo zvečer kot izhodišče za večerni razmislek 
o preživetem dnevu (mini eksamen) in sklep za poboljšanje.

Filipljanom 2,1–4 
To Pavlovo navodilo vabi k edinosti: iste misli, iste ljubezni … Vendar, ker smo 
si tako različni, se tako pogosto oddaljimo od edinosti. Zato je morda dobro, 
da se zakonca dogovoriva in drug drugemu dovoliva opominjaje v ljubezni-
vosti, spodbujanje drug drugega, pa tudi usmiljenje, kadar spet eden od 
naju »zapravlja čas«. Na koncu Pavel doda tudi klic k streznitvi: naj nobeden 
ne gleda samo nase. Sebičnost je tista, ki nas odtujuje drug od drugega – ko 
gledamo le na to, da bo »meni fino«.

Visoka pesem 7,10–13 
Delo. Delo. Delo. Si privoščiva tudi vsakdanji počitek? Si vzameva čas za 
uživanje? Si dovoliva pobeg v naravo? Sama? Si še upava drug drugega  
»pocrkljati«, ugoditi drug drugemu, si pripraviti romantični večer ali dogo-
dek? Ali sva ujeta v rutino sivega vsakdana in nezadovoljna samo pričaku-
jeva, da bo »drugi« kaj naredil za moje boljše počutje? Visoka pesem je ena 
najlepših, najbolj čutečih in najbolj erotičnih (gr. eros ‚ljubezen‘) knjig v Sve-
tem pismu, ki nam sporoča, da bistvo človeka ni v garanju in produktivnosti, 
ampak v tem, koliko ljubezni da v to, kar počne. Koliko strasti vloži v odnose 
(z Bogom, s sozakoncem, z otroki).
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DRUGO SREČANJE

Kako sva si  različna
cilji: 

•	 Zakonca obnovita in poglobita zavedanje, da sta si različna.

•	 Zakonca ozavestita, da sta ob poroki obljubila zvestobo, ljubez-
en in spoštovanje kljub razlikam.

•	 Zakonca spoznata področja, na katerih se najbolj razlikujeta 
in skušata prepoznati priložnosti za premagovanje sebičnosti, 
za medsebojno obogatitev in rast na teh področjih.

PouDaRki:

Pri tej lekciji je zelo pomembno, da zakonci utrdimo zavedanje, da 
smo ustvarjeni različni s prav posebnim namenom: da se dopolnjuje-
mo, kar pa vključuje preseganje lastne sebičnosti.

ogreVanje
1. Pesem je namenoma nekoliko izzivalna in šaljiva, a v samem bistvu 
resnična. Če to ni samoumevno, poudarita, da pri tem vprašanju ni 
pravilnih in napačnih odgovorov. Dobili naj bi občutek, da so razlike 
sicer lahko zabavne – recimo na začetku odnosa, vendar nam pogosto 
pozneje niso več: ko sva že nekaj let poročena in nam verjetno gredo 
tudi zelo na živce. Zelo možno je, da se kakšnim parom pesem sploh 
ne bo zdela zabavna. To lahko pomeni, da ju njune razlike že pošteno 
motijo, saj jim ni do šale pri njih. Kot pravi dr. Mateja Jemec Tomazin, 
nam je zabavno samo tisto, za kar menimo, da se nam ne more zgoditi. 
Ko pa se nam neka podobna situacija zgodi (ali dogaja), pa stvar ni več 
smešna. Kakšen par se bo lahko tudi namuznil ob tem, »da si zvečer 
želiva oba isto«, saj pri njima morda ni več tako. Če je primerno, se v 
skupini lahko pogovorite tudi o tem, kaj vas moti in zakaj.

kje sVa?
2. Pri tem vprašanju je pomembno, da ne zaidemo v opravljanje 
drugih, ampak se držimo tega, da pomislimo na kakšen primer in 
zgolj povemo, kakšni so po našem mnenju razlogi, da se dva ne ra-
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zumeta ali pa jima uspeva (vsaj po našem mnenju) dobro usklajevati 
dveh različnih svetov. Pogosti razlogi za to, da dvema uspe, so, da 
se eden od zakoncev zelo spremeni in prevzame navade, vrednote, 
kulturo, običaje drugega zakonca (zlasti v primeru, kadar je eden 
neverujoč ali druge vere). Lahko se spremenita tudi oba, tako da se 
prilagodita drug drugemu. Neuspeh zveze ali zakona pa lahko pripi-
šemo preveliki zaslepljenosti enega ali drugega, mišljenju »jo/ga bom 
že spremenil/a«, popolnoma različnim vrednotam, običajem, ki obe-
ma veliko pomenijo … Iz tega lahko sklepamo, da je vendarle modro, 
naj si izberemo zakonca z vsaj podobnimi vrednotami, po možnosti 
enake vere ali prepričanja.

3. Zgodi se to, da se ne želiva prilagajati, da umanjka volje za pre-
moščanje razlik, zaradi drugih vzrokov (manj časa drug za drugega, 
odtujevanje), da ni pogovora, da se v odnos prikrade občutek nera-
zumljenosti, občutek nesprejetosti, sebičnost … Predvsem pa se zgodi 
to, da razlik med nama ne razumeva (več) in misliva, da jih (sploh) 
ne bi smelo biti. Pri tem vprašanju se lahko pogovorite tudi o zgoraj 
naštetih razlikah med moško in žensko naravo in izpostavite tisto, 
kar vas je nagovorilo.

korak naprej
4. Zato ker v resnici lahko spremenim le sebe. Obtoževanje zakonca 
ne bo pripeljalo do tega, da bi se spremenil. Anže se zaveda, da lahko 
spremeni svoja dejanja in odzive – postopoma in da za to potrebu-
je Božjo pomoč. Pri tem vprašanju je dobro, da spregovorimo o želji 
po spreminjanju zakonca. Mogoče lahko tudi postavita kakšno pod-
vprašanje: Zakaj se je tako težko upreti skušnjavi, da bi spreminjal 
sozakonca? Kaj pa bi se zgodilo, če bi bila dva popolnoma enaka? Kar 
nekdo vidi, da je pri drugem bolje, mu je priložnost in spodbuda, da 
tudi sam postaja takšen. Bolje si je zakonca postaviti za vzor v dobrih 
stvareh, kot si želeti spreminjati ga v slabih. Npr.: Če je eden preveč 
radodaren in drug »škrt«, se lahko drug od drugega veliko naučita.

5. Pri petem vprašanju razmislita o svojem zakonu, kjer sta si raz-
lična, a sta drug drugemu vzor in spodbuda, kar je koristno za oba. 
Npr. mož zelo rad hribolazi in bi rad šel vsak konec tedna v hribe (raje 
z ženo, a če noče, tudi sam). Žena pa je sicer tudi rada v naravi, a ni 
tako športen tip, vendar ji družba moža veliko pomeni. Prilagodita 
se drug drugemu in gresta morda večkrat na kakšen izlet, a izbere-
ta »ture«, ki so primerne za oba. Tako imata oba telesno dejavnost, 
hkrati pa preživita čas drug z drugim. Primerno je, da se kot vodite-



19

K
ak

o 
sv

a 
si

  
ra

zl
ič

n
a

ljski par že vnaprej pripravita in najdeta svoj primer dopolnjevanja 
– ki bo morda služil tudi kot ideja drugim oz. se bodo lažje spomnili 
svojega.

6. V navdih pri razmisleku ob tem vprašanju ponujamo primer 
Marjete Bec: »V maju, dva meseca pred poroko, sva se možem lotila 
sestavljanja seznama pesmi za poroko. Oba dolgoletna pevca, vendar 
z različnimi željami. Moj bodoči mož namreč niti slišati ni hotel, da 
bi v juliju, ko bo poroka, peli katero od pesmi, ki po vsebini spadajo 
v kateri drugi del cerkvenega leta. Ker mi je šla ta njegova načelnost 
zelo na živce, sem ga še posebej izzivala, da si za poroko želim slišati 
Glej, zvezdice božje. Živo se spomnim, kako sva z listkom sedela za 
mizo na ladjici, ki se je peljala proti Kornatom in sestavljala seznam 
pesmi. Ko so najine različne želje trčile, sva se močno sporekla. Vsak 
je vztrajal na svojem bregu. Takrat pa je veter dvignil listek z nedo-
končanim seznamom z mize in ga odpihnil v morje. Spogledala sva 
se in se skozi solze začela smejati. Mislim, da še nikoli prej nisva tako 
živo začutila prisotnosti Svetega Duha v najinem odnosu. Ko so se 
strasti umirile, sva našla soglasje in dokončala seznam. In se poročila 
ob prelepem petju in priredbi velikonočne aleluje – sredi julija.«

7. Moški in ženska še zlasti mož in žena sta Božja podoba, ker skupaj 
(v odnosu) lahko izražava, izkazujeva in živiva podarjajočo ljubezen. To 
seveda ni nujno samo med možem in ženo v zakonu, saj smo ustvarjeni 
za vse odnose. Vendar je v zakonu to najbolj očitno in najbolj pogosto. Za 
Boga je značilna torej ljubezen, ki je v premagovanju sebičnih želja, v da-
rovanju, v zastonjskosti, v mnogih talentih in darovih, v ustvarjalnosti ...

IzzIv za naju

Če je potrebno, obnovite, kateri so jeziki ljubezni: besede potrditve, po-
svečen čas, sprejemanje daril, usluge, dotik. Namen izziva je, da se zakon-
ci zavežejo, da se bodo npr. »vsak dan zahvalili možu/mu dali pri-
znanje«, »spomnili na ženo in jo poklicali kar tako« …

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, med njima.
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Če boste nalogo že na srečanju na hitro pregledali, je večja verjetnost, 
da se je 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 minu-
tah, zato izgovor, da zakonca ne najdeta časa, ni primeren.

Za Zakonce, ki želijo več

Ob pregledu Trenutkov za naju 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, ali je kateri par ali 
posameznik prebral knjigo Ljubezen in spoštovanje in če želi kaj pode-
liti.

Zaključna misel

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

Kaj jaz pričakujem od tebe?
cilji: 

•	 Zakonca spoznata, da ima vsak pričakovanja od sozakonca in 
da sebičnost, povezana z (neizraženimi) pričakovanji, vodi v 
odtujenost.

•	 Zakonca prepoznavata, kje se v njunem odnosu pojavlja sebič-
nost in kaj se skriva v njenem ozadju.

•	 Zakonca izbereta »korak« k aktivnemu premagovanju sebičnosti.

PouDaRki:

Pri tej lekciji bomo zakonci utrjevali zavedanje, da imamo vsi bolj 
ali manj upravičena pričakovanja od sozakonca. Ta so lahko sebične 
narave ali pa smo jih enostavno »podedovali« iz primarne družine in 
se o njihovi upravičenosti sploh ne vprašujemo. Najpomembnejše pri 
tej lekciji je, da zakonci vsaj začnejo razmišljati, katera pričakovan-
ja imajo od sozakonca, in da je ključ v gradnji edinosti v tem, da to 
priznajo najprej sebi in nato še sozakoncu ter se z njim pogovorijo o 
možnostih uresničitve.

ogreVanje
1. Zgodba za ogrevanje nam razkrije bistvo ljubezni: nesebična skrb 
za drugega. Brata sta se verjetno počutila dobro, bila sta vesela in za-
dovoljna že samo z mislijo, da bosta drugemu pomagala. K temu ju je 
vodila ljubezen – drug drugega sta imela rada in sta mu želela dobro. 
Mislila sta na potrebe drug drugega in ne na lastno korist. Nista se 
bala za svojo prihodnost in da bi zato raje skrbela le za svojo »rit«, 
marveč sta v pomoči drugemu našla tudi svojo srečo.

kje sVa?
2. Seveda Bog prav gotovo želi, da smo srečni že na Zemlji, ne 
šele v večnosti. Vendar nam svet pogosto želi prodati bližnjice: pri 
tem vprašanju lahko izzoveta pare, naj pomislijo na kakšne fra-
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ze, kot so: »Kaj se bosta že poročila, dajta še malo uživati!« ali na 
reklame, ki nam želijo sporočiti, da si srečo lahko kupimo ali pri-
voščimo z denarjem (npr. »Ker se cenim« iz kozmetične industri-
je). Vendar gre tukaj le za zemeljske dobrine, ki nam prinašajo 
kratkotrajno ugodje. Aleš Čerin pravi, da so danes najpomembnej-
še vrednote: imeti se fajn, biti lep in imeti dobrine. Vse je podvrženo 
doseganju teh ciljev. Ljudje delajo za to, da bi imeli več denarja, 
da bi si privoščili več stvari, več doživetij, več dobrin. S tem pa 
pogosto mislimo le na svoje koristi in ne na sočloveka. Pri tem je 
sebično že denimo to, da ne mislimo na prihodnje generacije, na 
to, kakšno popotnico za odnose, za spopadanje s težavami, kakšno 
družbo zapuščamo svojim otrokom (če jih sploh imamo, ker so v 
očeh sveta dandanes otroci tako ali tako eden glavnih problemov 
pri onesnaževanju okolja). POZOR: Bodita pozorna, da se pogovor 
ne zapelje v smer: »Saj oni so še slabši, mi smo še v redu in nima-
mo težav s sebičnostjo,« ker je to v resnici tako globoko del nas, da 
smo vsi temu podvrženi.

3. Sebičnost je v naši naravi. Terja napor. Zapustiti moramo cono 
udobja, kar ni lahko. Moramo se vživeti v drugega. Lažje se vživimo 
v situacijo, ki nam je blizu, še zlasti, če nam je človek všeč. Če pa to 
zahteva večji napor ali celo odrekanje, pa je to veliko težje. Pomisli-
mo: veliko enostavneje je otrokom prižgati televizijo, kot pa se igrati 
ali pogovarjati z njimi (in morda poslušati »sitnarjenje«). Brata sta se 
vživela v stisko drugega, ker jima ni bilo vseeno, kaj se bo v prihod-
nosti zgodilo z drugim. Torej, misliti moramo tudi na posledice svojih 
dejanj, si predstavljati, kam nas bo tak način življenja, takšne navade 
v odnosu, takšna vzgoja privedla …

4. Nekateri ljudje želijo biti vedno vsem na voljo – da bi jih imeli 
drugi radi, ker se čutijo koristne, jim je všeč, da jih drugi potrebujejo 
– hkrati pa lahko s tem bežijo od odnosov/težav z zakoncem, pogovo-
ra … Ljudje smo lačni potrditve, priznanja in pohval drugih. Radi bi, 
da imajo drugi o nas dobro mnenje. Želimo se čutiti koristne, vredne, 
dragocene, pomembne. V ozadju takšnega ravnanja je lahko napuh 
ali pa nezavedanje, da smo vsi ljudje dragoceni v Božjih očeh, ne gle-
de na to, kaj mislijo drugi o nas. Lahko pa gre tudi za nezaupanje v 
Boga, da On skrbi za nas, da bomo imeli dovolj časa/dobrin, tudi če 
ga/jih podarimo drugemu. Če živim v hudem pomanjkanju časa ali 
imam občutek, da ga zame vedno zmanjka, bom lahko gojil skrito 
zamero: »Vzel sem si čas zate, zame pa ga je zmanjkalo.« Če hočemo 
ravnati nesebično, se ne smemo počutiti kot žrtev ali se pomilovati. 
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Težave pa nam predstavljajo tudi pričakovanja, da bi moral drugi ne-
kaj narediti zame (prvi ali v zameno za nekaj opravljenega).

korak naprej

5. Sebičnost se kaže v njenem razmišljanju, »da je uboga, da bi 
moral mož nameniti pozornost njej, da bi se moral on spremeniti, 
da bi bilo bolje …« Začela se je spraševati, ali je dovolj dobra žena 
svojemu možu. Prav tako bi se moral spraševati mož. Ključ do spre-
membe je torej v tem, da se vsak lahko zazre samo vase in začne 
spreminjati sebe. Erika je začela postopno premoščati te razlike – 
vendar ne na način, da bi spreminjala Zlatka, pač pa sebe: pohvalila 
je moža, mu izkazovala spoštovanje, vključila sta se v ZS, končno 
je sprejela tudi možev hobi – kolesarjenje – za svojega … Molila je. 
Nehala je biti ljubosumna na posvečeni čas, kolikor ga je že bilo. Ko 
ni več enačila, da si mora Zlatko tudi zanjo vzeti toliko časa kot za 
kolesarjenje, ji je pomagalo, da je to sprejela.

6. Tukaj lahko ponovite pridobljeno znanje iz prvega letnika – o 
sporazumevanju. Ključno je to, da je treba pričakovanja izraziti. 
Ne znamo brati misli. Hkrati pa se moramo zavedati, da so neka-
tera pričakovanja lahko neupravičena in jih žene naša sebičnost. 
Naša pričakovanja vplivajo na to, da dvomimo o zakončevi ljubez-
ni, naklonjenosti: »Potem me pa nimaš rad/a.« ali »Če tega ne boš 
(zdajle) naredil/a, mi pustil/a …« To je odziv majhnega otroka in 
treba je postati zelo pozoren, kadar imamo takšne misli ali odzi-
ve. To pomeni, da ne živimo v svoji in zakončevi realnosti, da ne 
sprejemamo sebe in/ali zakonca in da se zato tudi ne moremo 
spremeniti.

7. Jezus je dal za zgled služenje kot tisti način, kjer iz ljubezni do 
drugega postaviš njegove želje pred svoje. To ne pomeni, da svojih 
želja ne smeš imeti, temveč samo to, da si pripravljen delati za dru-
ge. Predvsem razmislite o enem konkretnem dejanju, ki bi soza-
koncu veliko pomenilo. Pri tem vprašanju pustita čas za razmislek 
ali kratek pogovor samo med zakoncema. Lahko tudi predlagata, 
naj si vsak zapiše, kaj si želi, svoja pričakovanja. Ta so lahko zelo 
konkretna, kot npr. »želim si, da bi pospravil garažo/uredila vrt« 
ali bolj nedoločena »želim si, da bi si večkrat vzel/a čas za pogovor, 
sprehod, počitek …« Pri tem upoštevajte, da bolj konkretni kot bos-
te, lažje bo zakoncu razumeti vaše želje in lažje bo presoditi, ali je 
ta želja uresničljiva ali je morda nerealna in se dogovoriti za neko 
dovolj dobro alternativo. 
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IzzIv za naju

Tokratni izziv naj bo kar konkreten korak k premagovanju sebič-
nosti, ki ste ga zabeležili pri prejšnjem vprašanju. Lahko se po vajini 
presoji odločite za DODATEN NAMIG k izzivu: Vsak par naj izbere ali 
izžreba drug par, da boste drug drugemu v pomoč pri izpolnjevanju 
izziva. Ker je sebičnost zelo težko presegati, naj mož opogumlja dru-
gega moža in žena ženo. Ta mesec bodite v navezi in si sporočajte, 
kako vam gre (lahko prek telefonskega klica, sms-a ali osebno, če se 
pogosto videvate.) Npr. kratek sms: »Hej Janez, si danes ženi že zma-
siral hrbet?« 😉

trenUtki za najU
Ne pozabite skupaj pregledati nalog za »domače delo«. Spodbudita 
jih oz. zavežite se (kot skupina), da boste nalogo opravili, ker je zelo 
pomembna. Opomnita jih, da se jo da narediti tudi v zgolj 15 minutah, 
zato izgovor, da zakonca ne najdeta časa, ni primeren. Dobra praksa 
je tudi, da določite par (ki je zelo discipliniran), naj vas kakšen teden 
ali par dni pred srečanjem opomni na Trenutke za naju.

Za Zakonce, ki želijo več

Ob pregledu Trenutkov za naju 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, ali je kateri par pri-
pravil kaj posebnega za sozakonca oz. mu izpolnil veliko željo.

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 to, da sta drug drugemu podarjena, da se dopolnjujeta.
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čeTrTo srečanje 

Vloga moža in žene
cilji: 

•	 Zakonca spoznata, da imata različni vlogi v zakonu in s tem 
različne odgovornosti.

•	 Zakonca prepoznata, kaj jima preprečuje izpolnjevanje teh 
odgovornosti.

•	 Zakonca premislita in si zapišeta, kje bosta pri svoji vlogi na-
predovala v uresničevanju svetopisemskih odgovornosti drug 
do drugega.

PouDaRki:

Pri tej lekciji se boste v osrednjem delu srečanja razdelili. Možje boste 
posebej obravnavali svoj del, žene svojega. Gre za zelo težko in lahko 
pogosto zelo bolečo temo pri obeh spolih.

Pri ženskah se ob temi podrejenosti lahko predvsem pojavi vprašan-
je izkoriščanja, drugorazrednosti, manjvrednosti … Nekatere žene se 
s tem »uspešno« spopadajo tako, da »nosijo hlače« v družini: koman-
dirajo moža, ga ne upoštevajo, celo zaničujejo. Druge spet so lahko 
dejansko nenehno v podrejeni vlogi (ne iz lastne volje, pač pa iz nuje), 
ker jih njihov mož podcenjuje ali ne upošteva, saj je on »glava druži-
ne«.

Pri moških pa se lahko pri obravnavanju te lekcije pojavi strah pred 
dobrim in pravim vodenjem in težavnostjo vloge, ki mu je zaupana 
(zlasti, če ima ženo, ki ga želi nenehno popravljati in če se mu v dru-
žini nikoli ni treba samostojno za kaj odločiti), ali po drugi strani 
soočenje s svojim napuhom, če svojih žena ne ljubijo na darovanjski, 
temveč sebičen način.

Zgodi se, da so v skupini tudi žene in možje, ki iščejo priložnosti, da 
bi mogli spregovoriti o napakah svojega sozakonca. Če se to pojavi v 
vaši skupini, razložite, da namen te lekcije ni v osvetljevanju napak 
sozakonca, temveč da poskušamo odkriti poti in načine, ki nam bodo 
pomagali postati boljši možje in boljše žene.
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Zato je pri tem srečanju najpomembnejše, da znata kot voditeljski par 
predvsem prisluhniti stiskam parom (nikar nuditi nasvetov!), lahko 
pa povesta svojo izkušnjo in način spopadanja, kadar se prepoznata 
v podobnih situacijah.

ogreVanje
1. Namen ogrevanja je spoznavanje, da so nekatera dela bolj »pisa-
na na kožo« ženam, druga bolj možem. Odvisno seveda tudi od inte-
resov ali talentov, ki jih nekdo ima, vendar so načeloma gospodinjska 
dela tista, ki so ženam bližje (ne glede na to, ali jih rade izpolnjujejo 
ali ne), dela izven doma, »nevarnejša« ali fizična/tehnična opravila 
(kot npr. odnašanje smeti 😊, vzdrževalna dela, sploh če je zraven 
elektrika, avtomobil …) pa moški.

Seveda ni pravila, da žene ne bi smele kositi trave, če jih to veseli, 
ali možje obešati perila, vendar gre za načelno razporeditev opravil 
med spoloma. Možje so bolj orientirani na delo zunaj doma (psiholog 
dr. Andrej Perko je na enem od svojih predavanj moške primerjal s 
sateliti, ki krožijo, se vračajo na »zemljo«/domov in odhajajo), med-
tem ko so žene bolj orientirane na delo znotraj doma, kot »varuhinje 
ognjišča« – s tem je mišljeno predvsem vzdrževalke topline, ljubezni 
in odnosov.

Če v skupini ni tipične moško–ženske delitve (npr. oba delata vse ali 
sta vlogi izrazito zamenjani), se lahko pogovorite, zakaj je temu tako. 
Ali ste s tem zadovoljni, ali si želite, da bi bilo drugače?

Izpostaviti je treba predvsem, da ne gre za tekmovanje med spoloma. 
Delitev opravil je zgolj posledica naše predstave o vlogah, ki naj bi 
jo možje in žene imeli, in tega, kakšnega partnerja smo iskali. Z njo 
zakonca pokažeta, da oba prispevata k blagostanju družine (vsak na 
svoj način), pri čemer sam način ni tako zelo bistven (tudi moški lah-
ko prevzamejo kuhanje in ženske vzdrževanje avtomobila), po drugi 
strani pa je lahko to tudi pokazatelj notranjih frustracij ali iskanje 
potrditve. O tem naj vsak presodi sam.

kje sVa?
2. Pri tem in naslednjem vprašanju se ne zadržujte predolgo! Na-
redite en krog, kjer naj vsak pove, kako on vidi pritiske okolice na 
moške in ženske. Kakšni »trendi« veljajo v današnji družbi. O tem ni 
treba izdatno debatirati.
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Poudarite lahko naslednje: pričakovanja današnje družbe temelji-
jo na čimvečji enakosti, ki ni enakopravnost, ampak želi popolno 
izenačenje. Pričakovanja družbe od moža so, da je uspešen v službi, 
nežen in sočuten oče, dober skrbnik, ljubimec. Uspeh se ne meri 
po medsebojnih odnosih, ampak po zunanjih izrazih bogastva, 
preskrbljenosti (hiša, avto …). Žena se mora v vsem kosati z možem 
ali biti še boljša od njega (mit, da zmore več in bolje od moškega). 
Prisotno je tekmovanje med spoloma – pogosto na račun moških 
(ki so večkrat predstavljeni kot manj sposobni ali celo nesposob-
ni). Pritisk na žene in matere je večkrat, da naj zmore vse: mora 
biti odlična sodelavka, popolna gospodinja, popolna mama, imeti 
popolno postavo, biti popolnoma urejena in še vedno ženstvena. 
Več poudarka se daje zunanjemu videzu (žene, družine, hiše …) kot 
osebnosti, razgledanosti, duhovnosti …

3.   Mnogi današnji možje ne morejo več reči, da so imeli v svoji dru-
žini, od koder izhajajo, dober in učinkovit zgled moža. Obenem pa ni 
zanemarljivo dejstvo, da je bila vloga moža in žene v zadnjih desetlet-
jih večkrat napadena in zabrisana. Spolna revolucija, feminizem, nor-
malizacija ločitve, enakost spolov … veliko zmede vlada na področju 
moškosti in ženskosti. Že res, da je to prineslo tudi nekatere dobre 
plati (manj zatiranja žensk, večja enakopravnost in boljši pogoji za 
izobrazbo, delo – ter s tem povezana finančna neodvisnost), vendar 
je tudi oslabilo odnose: več samozadostnosti, zmanjšalo vlogo moške-
ga – ne znajo več prevzeti odgovornosti za svoja dejanja (moški se je 
čutil odgovornega preskrbeti družino, danes mu to niti ni potrebno). 
Danes se je veliko lažje ločiti, če »pač ne gre več«, kot reševati prob-
leme. Veliko družin in predvsem otrok trpi zaradi ločitev. Vendar se 
počasi tudi ponovno odkriva pomen prave ženskosti in moškosti, ker 
ljudje preprosto vidijo, da je veliko zablode v novodobnih ideologijah 
(teorija spola, feminizem …).

korak naprej
4. Odzivi so lahko vse od prijetnih do neprijetnih. Nekoga lahko 
neka beseda zbode, zmoti, lahko si jo napačno interpretira. Pri tem 
vprašanju se ni treba zadrževati ob razlagah posameznih pojmov. 
Podelite si zgolj prve vtise in pojasnite, da bodo ključne smernice 
razložene v nadaljevanju. Pri tem vprašanju zares povabite može in 
žene, da si smernice enostavno izpišete iz besedila. To je pomemb-
no, saj lažje oblikujemo misel, če jo zapišemo, in si zapisano tudi 
bolje zapomnimo. Na primer, za ženo so smernice denimo: podre-
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jenost možu v vsem, spoštovanje moža; za može: ljubiti ženo, dati 
zanjo sam sebe.

5. Pri tem vprašanju dajta poudarek na osebnih izkušnjah/priče-
vanjih. Že pri pripravi na srečanje se skušajta spomniti svojega pri-
čevanja: kdaj sta se odpovedala samemu sebi, kdaj in kako sta služila 
drugemu, si izkazala ljubezen? Dobro je, če razmislite, kdaj se kot 
zakonci zares dobro počutite? Takrat, ko zares uspete služiti drug 
drugemu z nesebično ljubeznijo. Pomembno je, da se tukaj razvije 
pogovor bolj v smer osebne izkušnje, ne teoretiziranja, zato povabita 
pare, naj razmislijo o svojih konkretnih primerih (ki so drugim lah-
ko v navdih, poduk ali svarilo).

6. Tudi tukaj bodite pozorni, da se v odgovorih izognete po-
sploševanju. Povejta kaj iz svoje osebne izkušnje in povabita tako 
tudi druge, da spregovorijo na enak način (seveda do globine, ki 
jo zmorejo in neprisiljeno). Ne pozabita, da sta tudi kot voditeljski 
par poklicana k služenju – ne k avtoritativnemu vodenju ali pasiv-
nosti. 😊

za moŽe:

Če se mož v družini nagiba k pasivnosti, bi sprememba, ki bo morala 
nastati, pomenila, da bo moral svoje odgovornosti vzeti pod drob-
nogled in bo moral začeti iskati priložnosti za to, da bo lahko služil 
svoji ženi in ji pomagal v njenih potrebah.

Mož pa, ki misli, da mora biti vse po njegovem (diktatorski mož), bi 
moral iskati priložnosti in načine za služenje, namesto da hoče ved-
no gospodovati. Moral bi prisluhniti tudi ženi in ji dati priložnost, da 
bi se lahko vključila tudi v odločanje.

za Žene:

Če ima žena občutek, da mora poleg otrok »poskrbeti« še za moža, 
je nekaj narobe z njenim načinom razumevanja vloge moža v za-
konu. Takšna žena mora iskati priložnosti, kjer njen mož dobro 
opravlja že sedaj svoje poslanstvo (npr. je dober pri delu, vesten, 
zanesljiv, marljiv, zvest, poskrbi za otroka …), to opaziti in iskreno 
pohvaliti. Lahko se bo pojavil ugovor, češ »zakaj bi se mu zahva-
lila za nekaj, kar je tako ali tako njegova dolžnost?« Pri odnosih 
ni ničesar samoumevnega. Moški mora dobiti potrditev od svoje 
žene, kot smo izvedeli že pri lekciji o razlikah. Navsezadnje je tudi 
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ženam lepo, če možje opazijo njihov trud in jih pohvalijo, zato v 
tem ni nič slabega.

Po drugi strani pa, če je žena zelo pasivna in zaprta ter si ne upa 
izraziti svojih pomislekov možu, naj razmisli, ali bi lahko spreme-
nila svoj način izražanja tako, da bi bil mož bolj pripravljen slišati. 
Npr. namesto v jezi ali kadar »ima že vsega dovolj«, naj si vzame 
čas za razmislek, najde primeren trenutek (ko sta oba razmeroma 
dobro razpoložena) in se spoštljivo pogovori z možem o tem, kar jo 
moti.

7. Pri sedmem vprašanju povabita pare, da iz svetopisemskih ci-
tatov zares napišejo kakšen sklep za »uporabo« v vsakdanjem živl-
jenju. Dajta jim nekaj trenutkov za razmislek, nato pa si sklepe po-
delite. Tudi če kdo napiše samo enega ali dva – ko boste prisluhnili 
drugim v skupini, si boste morda želeli dopisati še njihove predlo-
ge. Cilj te zelo bistvene naloge je, da ima Sveto pismo moč – ki pa jo 
moramo znati uporabiti v konkretnem življenju. Nič ne pomaga, če 
samo preberemo vrstice in o njih ne razmislimo – kako nas nago-
varjajo. Pri tem seveda, kot smo že tolikokrat ponovili, ni napačnih 
odgovorov. Nekdo bo nagovorjen, da je dolžan tudi »tečno« ženo 
prenašati z ljubeznijo, druga bo ugotovila, da si želi kakšno poseb-
no vrlino vrle žene iz opisa, da bi postala še boljša žena svojemu 
možu ...

IzzIv za naju

Izziva ne gre podcenjevati, čeprav je na videz zelo lahkoten. Verja-
memo, da se ga bodo pari z dobrim plesnim znanjem z veseljem lotili. 
Opogumita tudi druge pare s spodbudo, da naj poskusijo in v prime-
ru, da naletijo na kakršnekoli težave, je to lahko odlična iztočnica za 
pogovor, zakaj je tako.

trenUtki za najU
Ne pozabite skupaj pregledati nalog za »domače delo«. Spodbudita 
jih oz. zavežite se (kot skupina), da boste nalogo opravili, ker je zelo 
pomembna. Opomnita jih, da se jo da narediti tudi v zgolj 15 minutah, 
zato izgovor, da zakonca ne najdeta časa, ni primeren. Dobra praksa 
je tudi, da določite par (ki je zelo discipliniran), naj vas kakšen teden 
ali par dni pred srečanjem opomni na Trenutke za naju.  
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Za Zakonce, ki želijo več

Ob pregledu Trenutkov za naju 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, ali je kateri par ali 
posameznik prebral knjigo Teologija telesa za začetnike in če želi kaj 
podeliti.

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 to, da podrejenost pomeni hkrati ljubezen in spoštovanje.
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PeTo srečanje 

Božji načrt za zakon: zapustiti,  
pridružiti se, biti eno
cilji: 

•	 Zakonca spoznata, kako pomembno je, da zapustimo svoje 
starše.

•	 Zakonca razmišljata o zbliževanju na različnih področjih med 
možem in ženo.

•	 Zakonca razmislita o tem, kako sta »biti eno meso« in dosega-
ti edinost povezana pojma.

PouDaRki:

Nekaj splošnih opomb. Ena od ključnih tem, o katerih bomo govorili 
v tej lekciji, je: zapuščanje staršev. Pri takšni temi je zelo verjetno, 
da predmet pogovorov kmalu postanejo tašče in tasti. Čeprav je vse-
kakor tudi to zanimiva tema, naj v tej lekciji ne bi bila glavna, zato 
priporočamo, da se ji, če je le mogoče, izognete. Če se le pripeti, da se 
pogovor obrne na njih, poskušajte pogovor pozorno in z vso občutlji-
vostjo preusmeriti na naše odnose z našimi starši.

Vsekakor je vredno, da člane skupine opozorite in primerno pouda-
rite, da neodvisnost od staršev ne pomeni, da občasno ne smete biti 
deležni njihove pomoči. Prav nič ni narobe, če starši kdaj pa kdaj 
mlademu paru posodijo nekaj denarja. To, da starše uradno prosiš 
za tako pomoč, še ne pomeni, da si od staršev odvisen. Seveda je 
pri tem zelo pomembno, da sposojeni denar vrneta v dogovorjenem 
roku. Tudi pri kakršnihkoli težavnih okoliščinah, ki terjajo pomoč 
staršev, ne moremo govoriti o pretirani odvisnosti. Če pa iskanje 
pomoči pri starših postane stalna navada, je to znak, ki pomeni 
nevarnost.
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ogreVanje

Pri ogrevanju bomo prisluhnili dialogu zakoncev, v katerem se bodo 
v večji ali manjši meri zakonci skoraj gotovo prepoznali. Ker ni pred-
videnega posebnega vprašanja po prebranem, to še ne pomeni, da 
ne smete odmevati na zgodbo. Nasprotno, kot voditeljski par bodita 
pozorna na reakcije ostalih članov zakonske skupine in jih povabita, 
naj podelijo, kaj jih je nagovorilo in če so se v čem prepoznali. Vendar 
posebej tukaj še enkrat izpostavimo načelo, da ne pripovedujemo ni-
česar takega, kar bi sozakonca lahko prizadelo.

kje sVa?
1. Pogovorite se o tem, kakšna bližina staršev je pretirana: npr. se 
je dobro vsak dan pogovarjati po telefonu, iti na kavo, koliko časa? 
Tukaj ni enoznačnih odgovorov, ker so okoliščine od družine do dru-
žine specifične. 

Pogovorite se tudi o tem, kaj se zgodi z odnosom, če so vaši starši 
preveč »prilepljeni« na vas. Zelo možno je, da vi ne boste dozoreli 
v zdravo osebnost. V takem primeru ponavadi vaš sozakonec začne 
negodovati, to pa ustvarja dodatne konflikte. Če pa ste vi odvisni od 
svojih staršev, in ne od svojega moža oziroma žene, ta ne more za-
dovoljevati vaših potreb in je s tem onemogočen razvoj edinosti v 
vajinem medsebojnem odnosu.

2. Tukaj naj voditeljski par, če je potrebno, pomaga z iztočnicami: 
Načrtovanje poroke – sta lahko naredila po svoje, ali so starši žele-
li, da upoštevata njihove želje? Urejanje doma – so želeli biti starši  
vključeni bolj, kot bi vidva želela? Sprejemanje vašega sozakonca – 
sta imela občutek, da sprejemajo vašega sozakonca? Vzbujanje ob-
čutka krivde, ker odhajata od doma … Zopet poudarimo načelo, da 
ne pripovedujemo ničesar takega, kar bi sozakonca lahko prizadelo.

3. Zakonska in družinska terapevtka s. Veronika Verbič je v enem 
od svojih člankov tako zapisala: »Kaj drugega bolj potrebujejo osta-
reli starši kot spoštovanje? In kako lahko ga dobijo od otrok, ki so jim 
ga dali, ki so jih oni spoštovali! V vsakem primeru so to naši starši, 
je to naša kri. Poskrbeti pa še ne pomeni žrtvovati vse svoje življenje, 
svojo družino, svoj zakon, svoje otroke, svojo službo in z njo poveza-
no preživetje. Ne, četudi onemogli starši v svojem strahu včasih to 
tako izražajo. Tudi v tem primeru je družina dolžna ohraniti svojo 
celovitost, v skrb za onemogle starše pa vključiti tudi druge: sorod-
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nike, različne službe, morda tudi dom za onemogle; še posebej, kadar 
gre za osnovno nego, vsekakor pa ostaja in je vredno gojiti odnos, 
čustveno bližino in spoštovanje do konca.«

Nekaj možnih načinov izkazovanja spoštovanja: molitev za starše, 
redno obiskovanje ali klicanje po telefonu, organiziranje posebnih 
družinskih srečanj, kjer jim izkažite svojo hvaležnost, čestitka za ob-
letnico, rojstni dan ali god, v kateri izrazite svojo naklonjenost in 
spoštovanje, posebna skrbnost in pozornost do staršev, kadar potre-
bujejo našo pomoč.

korak naprej
4.  Tukaj naj zakonci prosto govorijo, kaj jih je nagovorilo. Smisel-
no pa bi bilo poudariti (če do tega sklepa ne pridete sami), da tudi 
če razmere niso tako dobre med starši in vama, da odgovornost za 
povezan in skladen zakon nosita zakonca sama (tako stara kot mla-
da). Razmere lahko to otežujejo ali olajšujejo, a na zakoncih je, da se 
o tem pogovarjata, iščeta rešitve in tudi primerno ukrepata. Tako 
gradita edinost, ne glede na zunanje okoliščine. Ne glede na dogo-
vore, ki jih sklenemo, življenje prinaša različne izzive in se moramo 
vedno truditi za razumevanje. Bivanje v medgeneracijskem sožitju 
predstavlja svojevrstne izzive – treba pa je presoditi, ali takšno so-
bivanje in prilagajanje odtehta davek, ki ga plača mlada družina?

5. Biti združen s svojim partnerjem pomeni ustvariti poseben, vse-
življenjski odnos s to osebo. Zakonca, ki nista v celoti »zapustila« 
svojih staršev, ne moreta ustvariti takega odnosa oziroma nista spo-
sobna za tako predanost. V vsakdanjem življenju to pomeni, da soza-
konca »držita skupaj«, na primer, da se posvetujeta, ko mama/tašča/
oče/tast nekaj želita ali prosita od njiju. Da sta enotna pri vzgoji otrok 
(se prej pogovorita, preden otrokom kaj obljubita). Da znata postaviti 
mejo med »nami« in »vami«, kot pravi Aleš Čerin. Tudi med »nama« 
in »vami« (otroci, prijatelji, sorodniki …).

6. Pri tem vprašanju povabita zakonce in jim dajta čas, naj najprej 
razmislijo med seboj in se pogovorijo, si zabeležijo ter svoja spoznan-
ja šele nato podelijo, če se jim zdi, da lahko. NAMIG: Ker je zakon-
cem pogosto težko spregovoriti »ena na ena«, saj je bližina med vami 
takšna, da sosednji par verjetno sliši, o čem se pogovarjata, lahko ob 
tem vprašanju tudi predvajata kakšno instrumentalno glasbo, ki bo 
vsaj nekoliko preglasila pogovore med vami.
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7. Tukaj ste povabljeni k »viharjenju idej« na temo edinosti. Pri-
hajamo namreč v samo bistvo celotnega letnika in pri naslednjem 
srečanju bomo temo edinosti pobliže spoznali. Ker pa je z njo pove-
zanih veliko mitov, napačnih predstav ali celo polresnic (npr. da sva 
vedno istih misli, da se tako dobro poznava, da se nama skoraj ni 
več treba pogovarjati, da lahko vedno ugodiva željam in potrebam 
vsakega od naju, da sva se vedno pripravljena odreči svojim željam v 
»skupno dobro« …), ki zahtevajo dodatne razjasnitve, je dobro, da se 
pogovorite najprej o tem.

IzzIv za naju

Izziv se tokrat navezuje na prihodnje srečanje, kjer boste ob različnih 
oblikah intimnosti spoznavali, kako dobro sta zares (ali pa še ne) 
povezana na različnih področjih in kje morda preveč ali nezdravo. 
Poleg tega, da bosta videla, da se morda ob igranju v vaju prebudijo 
različna (tako pozitivna kot negativna čustva do zakonca – npr. ponos, 
popustljivost ali nevoščljivost, užaljenost …), pa je to tudi odličen način, 
kako skupaj preživeti nekaj časa v bolj sproščenem vzdušju.

trenUtki za najU
V tokratni domači nalogi obvezno vsaj na hitro preletite trditve, ki so 
napisane pri prvem vprašanju. Morda jih povabite, da jih preberete 
v tišini … Prepričani smo, da jo bodo zakonci nato hoteli rešiti doma. 
Gre za obsežen vprašalnik, ki prikazuje naše (ne)zdrave navezanosti 
na sozakonca, starše in druge ljudi …

Za Zakonce, ki želijo več

Na seminarjih Družine in Življenja spodbujamo pogovor med zakon-
cema, ki ob duhovno bogatem vikendu lahko obrodi bogate sadove 
pri gradnji večje intimnosti. Če imate v skupini še pare, ki niso še ni-
koli bili na naših seminarjih, jih povabita, naj se udeležijo Nepozabnih 
trenutkov za naju. Ostali ste vabljeni na katerega od nadaljevalnih ali 
tematskih seminarjev.

Zaključna misel

Zakonce povabita, naj si jo zapomnijo ali po želji iztrgajo iz priroč-
nika in kam obesijo, zataknejo, prilepijo, pritrdijo … kjer ju bo spo-
minjala na to, česa se moramo zakonci obraniti pri vzpostavljanju 
intimnosti, ki gradi edinost med zakoncema.
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ŠesTo srečanje

Najina intimnost?
cilji: 

•	 Zakonca spoznata, zakaj je intimnost pomembna v odnosu.

•	 Zakonca razmišljata o različnih oblikah intimnosti.

•	 Zakonca spoznata, kaj je potrebno za pravo edinost v zakonu 
in kako si zanjo prizadevati.

PouDaRki:

Tokratna tema je ena težjih za pogovor že med zakoncema samima, 
kaj šele v skupini. Je pa tudi ena najbolj bistvenih tem, ki se dotikajo 
edinosti v zakonu. S to lekcijo bomo predelali marsikatere mite, ki 
so povezani z razumevanjem edinosti, kot so priklenjenost na soza-
konca na eni strani in »svobodna navezanost« na drugi. Zelo možno 
je, da bo tudi v vaši zakonski skupini kakšen par, ki se bo prepoznal 
v eni ali drugi obliki lažne edinosti. Verjetno se boste prav vsi tudi 
težko soočili z vsemi oblikami intimnosti, ki so predstavljene, saj 
gre lahko na posameznih področjih za izredno bolečo temo, poveza-
no z ranjenostjo in slabimi izkušnjami v preteklosti. Zato je naloga 
voditeljskega para, da prepoznata in ustrezno (in le, če se vama zdi 
primerno) naslovita takšne pomisleke z dodatnimi vprašanji kot so: 
»Od kod izvira nezaupanje do sozakonca? Zakaj je tako težko pove-
dati, kar resnično občutimo/mislimo? Od kod zadržanost pri skupni 
molitvi? …« Najpomembnejši poudarek je, da pri iskanju edinosti ne 
more nikoli iti za »končni izdelek«, temveč za vseživljenjsko gradnjo, 
pot, rast ….

ogreVanje
Ogrevanje je tokrat tudi odlična priložnost, da pokomentirate, kako 
vam gre opravljanje »domačih nalog« oziroma Trenutkov za naju ter 
po potrebi obnovite zavezanost k rednemu delu tudi doma.

Gre za to, da nekaterih stvari v povezavi z obravnavano tematiko 
preprosto ne moremo podeliti z vsemi v skupini in to tudi ni potreb-
no. Zakonska skupina je le podpora gradnji odnosa med zakoncema, 
ki pa se v večji meri dogaja med njima samima. Zato je domače delo 
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toliko bolj pomembno, saj prek tega zakonca utrdiva spoznanja s sre-
čanja in skleneva narediti tisti korak, ki naju bo pripeljal bližje drug 
k drugemu in Bogu.

Vprašanja v Trenutkih za naju so bolj intimne narave, zato bi ob dej-
stvu, da si jih je nekdo prebral, verjetno občutili: sram, občutek pre-
varanosti, izdanosti, nezaupanja, žalost, jezo …

kje sVa?
1. Zakonci te pojme dojemamo zelo različno, zato je dobro, da se 
najprej o njih pogovorimo. Ob besedi intimnost lahko najprej pomis-
limo na spolnost, zaupanje, ranljivost, nekaj, kar ni za vsakogar, 
osebno stvar, zasebnost … Ob besedi edinost pa lahko pomislimo na 
enakovrednost, enakopravnost, na to, da se z nekom strinjam, da se 
ne želim prepirati, da sva si zakonca enaka ali podobna v ključnih 
stvareh … 

Kot bomo spoznali v nadaljevanju, so naše predstave o teh dveh 
pojmih bolj ali manj popolne, nekatere celo neresnične. Edinost, na 
primer si zakonci lahko napačno predstavljamo kot to, da se morata 
zakonca kar »zliti« skupaj v celoto, pri tem pa se izgubi identiteta 
enega ali obeh (žrtvujeta svoje talente, darove za to, da uresničujeta 
želje, voljo drugih ljudi). To zagotovo ni v Božjem načrtu za edinost in 
takšne miselnosti se je treba paziti.

Brez intimnosti – kjer gre predvsem za zaupanje in predanost, za-
konca ne moreva ustvariti edinosti, kar pomeni združitev dveh oseb 
v novo samostojno celoto, ki ni zgolj seštevek, ampak zmnožek ta-
lentov, darov, značajskih vrlin, odlik, ki jih zakonca drug drugemu 
pomagava odkrivati, prebujati in razvijati.

2. Gre za teme, ki so tabu, ker v nas prebudijo različne občutke, kot 
pravi Aleš Čerin. Pogosto gre za zelo osebne želje in cilje (potrebe in 
želje), ki so povezani z denarjem in za katere se morda bojimo, da jih 
druga oseba ne bo razumela.

S »kulturo midva« gradiva ali presegava ta strah prav s tem, da si 
zaupava svoje občutke, misli, želje, cilje in tako upoštevava želje in 
potrebe drug drugega, ki jih želiva izpolniti. Spodbudite zakonce s 
primeri, s čim gradiva kulturo midva (če imava zakonca skupni de-
nar, pri vzgoji, pravila skupnega življenja …).
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3. Nezvestobo običajno povezujemo s telesnim varanjem zakon-
ca. Vendar obstajajo tudi druge oblike nezvestobe (ki nastopijo prej 
ali celo neodvisno od telesne). Npr. čustvena, ki pomeni vsakršen 
čustven odnos, v katerem se navežem na osebo bolj kot na zakonca, ji 
več zaupam kot sozakoncu, preživljam z njo več časa ali v tem odno-
su iščem neko uteho za praznino, ki je morda nastala v zakonu. Tako 
lahko varamo zakonca s prijateljem, prijateljico, mamo, očetom …  
Psihologi pravijo, da moramo, ko smo enkrat poročeni, zgraditi s svo-
jim sozakoncem tako močno in intimno vez, kot smo jo imeli v otro-
štvu s svojimi starši.

Pri varanju se poruši temeljni odnos zaupanja, ki ga je zelo težko 
vzpostaviti nazaj. Vendar ni nemogoče. Spodbudita pare, če poznajo 
kakšen primer, ki bi jima to uspelo, in se pogovorite, zakaj menite, da 
jima je uspelo.

4. Zato ker posamezne oblike intimnosti lahko vodijo v nove obli-
ke intimnosti. Če smo pozorno prisluhnili prebranemu, lahko ugo-
tovimo, da se intimnosti med seboj zelo prepletajo. Seveda nič ni 
narobe, če smo zaupni z otroki, s starši, z domačim župnikom … in 
je to do neke mere celo koristno – vendar se nanje ne smemo nave-
zovati preveč. Tudi otroci so nam samo zaupani za kratek čas (od-
raščanja) in če se nanje bolj navežemo kot na svojega moža ali ženo, 
takšen odnos ne bo zdrav. Tako dobimo npr. »mamine sinčke«, za 
katere nobeno dekle ni dovolj dobro in so pravzaprav nadomestki 
moža. Podobno se lahko zgodi tudi s hčerami, čeprav se v naši kul-
turi bolj pogosto dogaja, da možje svoje intimne težave razlagajo 
»kelnarcam« ali prijateljem ter z njimi gradijo bolj intimen odnos 
kot z ženo.

korak naprej
5. Pri pretirani navezanosti npr. eden od zakoncev pogosto kliče dru-
gega, ne more preživeti dneva brez drugega, se težko sprijazni ali je 
užaljen, kadar mu sozakonec postavi mejo, se z njim ne strinja ali si želi 
kaj narediti po svoje.

Pri svobodni zvezi pa se sozakonec dela, da ga početje drugega ne moti 
(lahko to celo verjame ali misli, da je normalno), vendar neizogibno 
najde kakšno osebo, kateri zaupa svoje težave. Pred drugimi se lahko 
tudi hvali, kako puščata svobodo drug drugemu in sta oba zadovoljna 
v takšnem odnosu.
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6.  Gre za usklajevanje dvojnega: pričakovanje soodvisnosti in svo-
bode. Edinost je torej v spoštovanju oseb. Najprej se zakonci naučijo 
spoštovati različnost druge osebe, se je celo razveseliti, a so hkrati pri-
pravljeni svoje razlike kdaj žrtvovati, da bi ohranili edinost. To so pari, 
ki se ne bojijo začasno oddaljiti drug od drugega, da bi se potem znova 
bolje našli. Vsak lahko živi dejavnosti, ki ga izpolnjujejo, pod pogojem, 
da svoje veselje, odkritja in težave podeli z drugim. Tako je edinost po-
novno zgrajena, a ne kljub razlikam, temveč zaradi njih oz. na podlagi 
teh razlik. Pogovor lahko spodbudita tudi s podvprašanji: Ali imava 
postavljene meje in jih spoštujeva? Ali ima vsak tudi svojo intimnost, 
ki je potrebna za zdravo osebnost?

7.  To je v resnici rezultat, če zakonci živimo po Božjem načrtu za za-
kon: drug pred drugim smo lahko tako iskreni in zaupni (goli), da nas 
ni sram. To presega le telesno nagoto. Pomeni, da sta bila v celoti odpr-
ta drug do drugega in nista občutila nobenega strahu drug pred dru-
gim, nista drug drugemu ničesar prikrivala. To je težko, ker se bojimo, 
da nas bo drugi ranil, če mu bomo preveč zaupali.

8. Zakonci si moramo nenehno prizadevati, da vzpostavljamo takšno 
stopnjo zaupanja, da nas ne bo strah ali sram pred drugim. To počne-
mo tako, da gradimo intimnost in predvsem, da nimamo skrivnosti 
drug pred drugim. Včasih to zahteva tudi tveganje, pogum. Vendar 
si je najprej treba prizadevati, da ustvariva osnovno zaupanje, varno 
okolje – s pogovorom in poslušanjem, da se postopoma lahko pogovo-
riva tudi o težjih temah, pri katerih se bojiva, da naju sozakonec morda 
ne bi razumel.

IzzIv za naju

Pomembno je da si vsak posameznik izbere svojo dejavnost. To pomeni, 
da se oba v paru trudita za izpolnjevanje sozakončeve želje po večji in-
timnosti. Ta je lahko telesna, čustvena, miselna, izkustvena, duhovna. 
Vendar spodbudite zakonce, naj bodo čimbolj konkretni v svojih željah. 
Recimo namesto samo telesne intimnosti, naj jasno sporočijo sozakon-
cu, kaj si pri tem želijo, recimo: več spolnosti (vsaj 3-krat na teden).

trenUtki za najU
Povabita zakonce, da se resnično zavežete k opravljanju domačih na-
log, če v vaši skupini to še ni praksa. Dobro je tudi, da skupaj »preleti-
te« naloge v Trenutkih za naju in daste zakoncem tako dodatno spod-
budo, da bi se jih lotili.
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Za Zakonce, ki želijo več

Če imata v skupini še pare, ki niso bili na nobenem seminarju Druži-
ne in Življenja, jih povabita, naj se udeležijo temeljnega vikend semi-
narja. Ostale pa spodbudita, da se vsaj enkrat letno redno udeležijo še 
katerega od tematskih ali nadaljevalnih seminarjev za zakonce, kjer 
bosta vzpostavila večjo duhovno intimnost, ki jima bo v pomoč pri 
gradnji edinosti.

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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Skupaj v preizkušnji
cilji: 

•	 Zakonca spoznata, da so preizkušnje neizogibni del vsakega 
odnosa.

•	 Seznanita se, kakšna orodja lahko uporabita v času preizkušnje.

•	 Naučita se, kako v preizkušnjo povabiti Boga.

PouDaRki:

Morda bodo v vaši skupini zakonci, ki bodo ob tej lekciji pomisli-
li: »Hvala Bogu! Midva nimava veliko težav in preizkušenj ... zares 
sva blagoslovljena.« Morda bodo v skupini tudi takšni, ki si bodo 
ob tem, ko bodo drugi govorili o svojih težavah in preizkušnjah, 
mislili: »Kaj? Je mogoče, da imajo tako majhne skrbi in težave in 
so zaradi njih v skrbeh? Ko bi vedeli za najine težave, potem bi jih 
pa lahko zares skrbelo!« Ko bosta vodila to srečanje, bodita pozor-
na na vajine zakonce. Poskušajta jim posredovati vedenje o tem, da 
ima vsak zakonski par različne potrebe, in da ni nobena potreba 
nepomembna.

Dojemanje preizkušnje je zelo individualno, zato že pred začetkom sre-
čanja zakoncem povejta, da se boste tokrat pogovarjali o vsem, kar od 
nas zahteva več truda, kar nas prestavi iz cone udobja. Ne le ob hudih 
težavah ali boleznih, preizkušnje so vsakovrstne stiske, ki jih doživlja-
mo od zunaj in znotraj …

ogreVanje
Za ogrevanje smo izbrali kratke zgodbe naših parov, ki o svojih iz-
kušnjah odkrito pričujejo po Sloveniji. Gre večinoma za večje, težje 
preizkušnje, vendar je tukaj pomembno, da povesta, da se bomo po-
govarjali o različnih preizkušnjah. Tudi o »manjših« oziroma pou-
darita, da preizkušnje doživljamo zelo različno. Nekomu se recimo 
podre cel svet, ko dobi prvega otroka, drugi lahko to doživlja veliko 
bolj sproščeno. Zato je na mestu opozorilo, da preizkušenj ne vred-
notimo in pri tem raje upoštevamo svetopisemsko resnico: »Znašli ste 
se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili 
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preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz 
nje, da jo boste mogli prestati.« (1 Korinčanom 10,13)

kje sVa?

1. Ponavadi ob preizkušnjah drugih ljudi pomislimo: to se nam ne 
more zgoditi. Bolezni, izguba otroka, težave v zakonu … to se dogaja 
samo drugim. V resnici pa se lahko zgodi prav vsakomur od nas. In 
način, kako ljudje reagiramo v preizkušnjah, je zelo različen. Zato se 
moramo vzdržati obsojanja ljudi, ki se znajdejo v preizkušnji. (Npr. 
se preveč/premalo naslonijo na Boga; zaupajo tradicionalni medicini 
ali se zatečejo k alternativi ...). Lahko se pogovorite tudi, ali je v vaši 
zakonski skupini kdo s podobno preizkušnjo.

PRAKTIČNO: Vsak voditeljski par bo prej ali slej v skupini, ki jo vodi, 
naletel na par v preizkušnji. Paru v preizkušnji prisluhnite, mu ponu-
dite konkretno pomoč (če lahko), predvsem pa molitveno podporo. 
Vzdržite se dajanja nasvetov (razen če ste zanje poprošeni), obsojanja 
in pametovanja.

2. Prav gotovo lahko govorimo o velikem problemu že zaradi tega, 
ker mnogi nimamo pravega odnosa do preizkušenj in težav. Neradi 
mislimo na bolečine; zavedamo se, da se bomo s težavami in preiz-
kušnjami nekoč morali spopasti, vendar pa jih sedaj ni, zato o njih 
raje ne premišljujemo. Pogosto gre tudi za nevednost, kako se spo-
prijeti s preizkušnjami in težavami. Nekatere zakonce preizkušnje in 
težave še bolj povežejo in spodbudijo, da se zakonca še bolj okleneta 
Boga – njuna odvisnost od Boga se še poveča. Pri mnogih zakoncih 
pa preizkušnje še bolj povečajo že obstoječo napetost v odnosih. Tako 
se pogosto zgodi, da preizkušnje in težave razpoke, ki so med zakon-
cema, še povečajo. Namesto da bi združila moči, se vsak zakonec sam 
trudi, da bi preizkušnje premagal.

3. Tukaj, kot rečeno, izrecno poudarite, da štejejo vsakovrstne 
preizkušnje, kot so na primer težave v komunikaciji med zakoncema, 
neuresničena pričakovanja do sozakonca, nesoglasja s starši, sorod-
niki, iskanje službe …. Zlasti če so med vami mlajši zakonci, lahko 
pomislite na težave ob vodenju gospodinjstva takoj po poroki, izbiri 
imena za otroka … Torej načeloma tudi vesele stvari, ki pa lahko od-
prejo nezaceljene rane.

4. Sveto pismo nas lahko zelo tolaži v obdobjih preizkušnje. Ta sta-
vek je gotovo pomirjujoč, saj nam da vedeti, da nihče ni preizkušan 
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preko tega, kar zmore nesti. Lahko bi rekli, da večja, kot je preiz-
kušnja, več nam Bog zaupa. Seveda je to težko sprejeti, vendar pa 
lahko najdemo uteho v dejstvu, da nikoli nismo sami v preizkušnjah, 
ampak nam Bog obljublja pomoč Sv. Duha. Spodbudita pare, da raz-
mišljajo o pozitivnih plateh preizkušnje, ali jih lahko ozavestijo. Prav 
gotovo pa je veliko tudi preizkušenj, ki jih (zdaj) še ne razumemo 
in takšnih, ki jih morda nikoli ne bomo, dokler bomo na tem svetu. 
Lahko pa se odločimo, da verjamemo, da ima vsaka preizkušnja svoj 
namen, ki pripomore k dobremu, kar pa bomo morda spoznali šele, 
ko bomo sami prestopili prag večnosti. In v tej veri sva zakonca drug 
drugemu lahko v veliko oporo.

korak naprej

5.  Pet področij, ki sta jih opisala: Sv. pismo, molitev, pogovor, dobri 
odnosi, zakramenti in skupnost. Vzroki, da se mnogo zakoncev od-
tuji, pa so lahko: pomanjkanje sporazumevanja med zakoncema – 
zlasti, če se ne znata pogovarjati, neiskrenosti in nezaupanje – izmi-
kanje pogovoru in skrivnosti, izkušanje lastne nemoči, spraševanje o 
smislu življenja, kjer ni nujno, da imava z zakoncem enake poglede 
in je to lahko vzrok za spor/konflikt, zavedanje minljivosti, obtože-
vanje drug drugega (iskanje krivca in kazanje s prstom), osebnostne 
lastnosti (zaprtost vase, nezmožnost pogovora, nepotrpežljivost …). 
Spodbudita zakonce, da povejo čimveč vzrokov in si jih zapišejo, če se 
z njimi strinjajo.

Štiri načela in pogovor v paru: Pri tej vaji se pari nekoliko odmak-
nite drug od drugega, če je možno, ali predvajajte kakšno instrumen-
talno glasbo, da se boste lažje pogovorili drug z drugim o načelih in 
vprašanjih, ki sledijo.

6. Poudarite, da naj pari podelijo do globine, do katere čutijo, da 
lahko. Pri zaključni molitvi se parom zahvalita, da so podelili svoje 
preizkušnje. Vse podeljeno izročita v Božje roke in prosita Boga, da bi 
vam pomagal pri spopadanju z vsakodnevnimi preizkušnjami.

IzzIv za naju

Izziv je tokrat zelo praktičen, krepi pa prav občutek skupnosti v vaši 
zakonski skupini in lahko pripomore k večji povezanosti zakoncev 
med seboj.
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trenUtki za najU

V Trenutkih za naju se boste zakonci lahko pogovorili o konkretni 
preizkušnji, ki jo trenutno prestajate. Opomnita lahko zakonce na 
spoznanja iz prvega letnika (kako se pogovarjati, kako prisluhniti 
drugemu …).

Za Zakonce, ki želijo več

Za pare, ki jih posebej zanima vprašanje trpljenja, priporočamo 
omenjeno knjigo Karla Gržana. Če jo kdo že pozna, lahko že na sre-
čanju podeli svoj vtis, sicer pa se lahko prihodnjič tudi na kratko po-
govorite o novih spoznanjih, če jo bo kakšen par prebral.

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 to, da lahko prav preizkušnje še bolj povežejo in utrdijo zakon.
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Duhovna edinost
cilji: 

•	 Zakonca spoznata pomen duhovne edinosti v zakonu.

•	 Zakonca ugotovita, da je duhovno edinost mogoče doseči le, 
če se oba bližata Bogu (duhovna rast obeh).

•	 Zakonca spoznata korake, ki ju vodijo bližje k Bogu.

PouDaRki:

Duhovnost je področje, ki je za mnoge ljudi v Sloveniji izrazito intim-
ne, zasebne narave. Če opazita veliko zadržanost pri parih, skušajta 
nasloviti tudi to temo. Morda z vprašanji: Zakaj v Sloveniji tako tež-
ko izrazimo svojo vero ali pripadnost Cerkvi? Kaj je v ozadju našega 
strahu pred izražanjem svoje duhovnosti (ne le v javnosti – tudi med 
zakoncema ali v krogu družine)? Mnogi zakonci težko molijo sku-
paj, hodijo k maši skupaj (sedijo skupaj v Cerkvi), pa tudi ne razvijajo 
čisto osebnega odnosa z Bogom. Namen tega srečanja je predvsem 
odkrivanje tega spoznanja – da bolj kot bova gradila oseben odnos z 
Jezusom, lažje bova živela skupaj, bolj se bova odpirala drug druge-
mu, večjo intimnost bova lahko zgradila, bližje si bova.

ogreVanje?
Ta vaja je zelo koristna ponazoritev, kako vsak najin korak bližje Bogu 
pomeni tudi korak k sozakoncu. Seveda, če se oba bližava (lahko vsak 
na svoj način) po svoji poti k Bogu. Izberite nekoga, ki bo prebral 
trditve, vsi pa označujete križce na poti k Bogu. Vajo lahko izvedete 
tako, da vsak zakonec v svojem gradivu označi križec zase in soza-
konca, ali da vsak označi zase v svojem in še v zakončevem gradivu 
ali, če vam razmere dopuščajo, da prostovoljski par na tablo ali drug 
večji list papirja, ki ga vidijo vsi zakonci, naredi to ponazoritev za vse.

kje sVa?
2. To vprašanje je odlična priložnost, da zakonci povejo kaj več 
o svoji zgodovini, v kakšnih družinah, s kakšno vero so odraščali. 
Mnogi bodo verjetno spregovorili tudi o »pomanjkljivi« veri staršev 
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ali kaj so pogrešali v otroštvu. Poudarite pa tudi primere dobre prak-
se. Še posebej je pomembno, da se zakonci potrudite pri sozakoncu 
poiskati nekaj, kar vam je bilo všeč na področju vere in duhovnosti. 
Morda že samo dejstvo, da je nekdo veren, da je sodeloval v župniji 
(ministranti, skavti, pevski zbor …), da je bil spoštljiv do vere, da je 
razvijal kakšno osebno pobožnost …

3. Prevečkrat dovolimo, da naš čas v celoti zasedejo druge aktiv-
nosti, kot so: razni hobiji, delo v hiši in okoli nje, druge družinske ob-
veznosti, predvsem pa gledanje v različne ekrane. Med pomembnimi 
ovirami je prav gotovo tudi čakanje enega zakonca, da bo iniciativa 
za duhovno branje in molitev prišla od drugega. Pomembno pri tem 
pa je tudi zavedanje, da gre za duhovni boj – hudiču ni všeč, če si za-
konca prizadevava za rast in edinost z Bogom in med seboj, saj dobro 
ve, da bo prav molitev in branje Božje besede zakonca med seboj bolj 
povezala kot pa katera koli druga stvar. S tem bo on v celoti poražen 
in nad njima ne bi imel več vpliva.

korak naprej
4. Če se v skupini ne pojavi primeren odgovor na to vprašanje, 
predlagajta naslednje zaključke: prizadevati si morava za čim globl-
je usmiljenje, dobrotljivost, krotkost in potrpežljivost. Drug drugega 
bova potrpežljivo prenašala in si odpuščala. Vse to pa bova povezala 
z ljubeznijo. Vse bova storila zato, da bova ugajala Jezusu. Taka in 
podobna dejanja ne morejo imeti drugega učinka, kot je izboljšanje 
najinega medsebojnega odnosa. Premagati bi morala svoje predsod-
ke, lenobo, ravnodušnost. Spremeniti bi morala nekatere prioritete v 
svojem življenju, svoj urnik prilagoditi in nanj umestiti več »duhov-
nih vsebin«. Bodite konkretni v željah npr.: »želim si večkrat iti k 
delavniški maši, ti lahko mogoče popaziš otroke enkrat na teden«.

5.  Vsak naj podeli, kaj si predstavlja pod duhovniško službo. Morda 
za razlago poprosita tudi duhovnega spremljevalca vaše skupine. Na 
kratko je duhovniška služba, v katero smo poklicani krščeni to, da 
molimo, sodelujemo pri zakramentih, se zahvaljujemo, smo priče Je-
zusa in dejavne ljubezni v našem življenju in druge vodimo k Bogu. 
Tega se naučimo tako, da sami to živimo. Vendar tega ne zmoremo 
z lastnimi močmi. Redno se moramo »napolnjevati« s Sv. Duhom – 
z molitvijo, obiskovanjem sveta maše, prebiranjem Božje besede, po 
kateri nam govori Bog. Kolikor napora bova zakonca vsak posebej 
vložila v duhovno življenje, toliko bolj bova lahko izkušala sadove: 
ljubezni, razumevanja, veselja, odpuščanja … Midva sva odgovorna 
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najprej vsak za svojo duhovnost in iz tega najinega zgleda se bodo 
otroci največ naučili.

6.  Kot smo že prej spoznali, za duhovno življenje pogosto potrebu-
jemo spodbudo. Zakonca sva lahko spodbuda drug drugemu, pogosto 
pa so najina spodbuda tudi otroci, če jih imava (npr. uvedejo molitev 
pred jedjo, ker so za to slišali pri verouku), prijatelji (ki naju vabijo na 
seminar), sožupljani, župnik … Pri tem vprašanju pa naslovite tudi 
temo »dajanja naprej«. Prav vsak je poklican, da to kar prejme, preda 
naprej: spodbudi druge pare, naj gredo v zakonsko skupino, prevza-
me iniciativo za organiziranje srečanja/pričevanja v župniji, prevza-
me vodenje nove ZS … Če imajo pari pri tem pomisleke, lahko kot 
voditeljski par povesta svojo izkušnjo – s kakšnimi pomisleki sta se 
vidva srečevala, preden sta prevzela vodenje ZS, kaj vama to pomeni 
(gotovo dodaten napor, verjetno pa imata od tega tudi sama velike 
koristi …). Vsak je poklican, da se trudi po svojih najboljših močeh na 
vseh področjih v življenju – to človeka osrečuje in mu osmišlja bivan-
je. Ko se zave, da ne sme več čakati, ampak sam stopiti v akcijo, da se 
bo kaj spremenilo, se začnejo stvari premikati na bolje.

7.  Ta dva »koraka«: poslušanje in izvrševanje Božje besede sta go-
tovo najpomembnejše orodje oziroma najpomembnejši navadi, ki ju 
moreta zakonca vpeljati v njuno skupno življenje. Odločitev, da hoče-
ta to uresničevati v svojem življenju, bo bolj kot karkoli drugega spre-
menilo njun odnos in povzročilo, da se bosta med seboj zelo zbližala, 
saj bosta po tej poti zrasla v svojem odnosu z Bogom. Če zakonci sami 
ne pridejo do idej, jima lahko dasta nekaj konkretnih spodbud: bran-
je Svetega pisma, naročilo na prejemanje dnevne Božje besede po 
e-pošti, naročilo na revijo Beseda med nami, obiski svete maše med 
tednom, uvedba družinske/zakonske molitve ali molitve pred jedjo/
po jedi …

IzzIv za naju

Namen izziva je, da zakonca stopita ven iz »cone udobja« in ugodita 
ali pomagata doseči določeno željo po zakončevi obliki duhovnos-
ti (npr. obisk sv. maše med tednom, adoracija, petje slavilnih pesmi, 
skupno branje duhovne knjige, pogovor ob Božji besedi, romanje, 
družinska/zakonska molitev, duhovne vaje …), ki so si jo zapisali med 
srečanjem ali katero drugo.
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trenUtki za najU

V Trenutkih za naju zakonca dobita izkušnjo branja Svetega pisma v 
dvoje in pogovora ob prebranem odlomku. Na ta način lahko večkrat 
premišljujeta ob Božji besedi in kako ju nagovarja.

Za Zakonce, ki želijo več

Redno branje Svetega pisma je praksa, za katero se pri Družini in 
Življenju močno zavzemamo, saj iz lastnih izkušenj mnogih parov 
Božja beseda resnično deluje v naših življenjih in ima moč spremin-
jati naša srca. Zato prej, ko se zakonca odločita (ali ponovno obnovi-
ta odločitev) za redno branje Božje besede, prej bosta izkušala njene 
sadove.

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 pomembnost Božje besede v življenju kristjana in na to, ne 
moremo od Boga pričakovati odgovorov, če mu ne prisluhnemo tudi 
preko Svetega pisma.


