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OBITELJSKA STRANICA
u pripremi za 2. Nacionalni susret

katoličkih obitelji u Hrvatskoj
Trsat, 19. travnja 2015.

Ovaj prilog su uredili vjeroučitelji:
Ivanka Peranić, Vilma Depikolozvane, Elizabeta Crvić i Dragan Baričević

Ponuditi ruke... i toplinu srca
‘’Među svim religijama svijeta kršćanstvo je jedina religija u kojoj se više Biće 
objavljuje kao Bog koji je ljubav. Naš Bog nije na nekoj dalekoj udaljenosti. On 
svoju ljubav na zemlji čini vidljivom, dohvatljivom i osjetljivom. Bog je postao 
čovjekom u osobi Isusa iz Nazareta. No, i danas se taj Bog želi probiti  na ovaj 
naš hladni planet svojom ljubavlju, te pita svakoga od nas jesmo li spremni po-
nuditi mu svoje ruke i noge i toplinu svoga vlastitog ljudskog srca.’’

Phil Bosmans, Živjeti slobodu
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Foto: Nikola KurtiPripreme za Drugi nacionalni susret 
hrvatskih katoličkih obitelji odvijaju 
se na svim razinama, od obiteljske 

do nacinalne. Tome se priključio i naš list 
objavljujući u svakom broju poseban prilog 
posvećen obitelji. 

Na razini Riječke metropolije posebno je 
svečano obilježen Dan života, u nedjelju 1. 
veljače, kad je u katedralu sv. Vida u Rijeci 
svečano donesena Zavjetna spomen-svije-
ća hrvatskih katoličkih obitelji. Svijeću je u 
riječku katedralu donio krčki biskup mons. 
Valter Župan, predsjednik Vijeća HBK za ži-
vot i obitelj, a službu svjetla predvodio je ri-
ječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan 
Devčić u zajedništvu s biskupima Riječke 
metropolije. 

U prigodnoj je riječi nadbiskup Devčić 
zahvalio mnogobrojnim obiteljima na dola-
sku i poručio: “Veseli me ovo zajedništvo, jer 
istinska kršćanska obitelj je jedna zajednica 
i zajedništvo ljubavi. Neka ovaj obred svjetla 
unese više nade i mira u obitelji kako biste 
mogli biti živo svjetlo u sredinama u kojima 
živite”. Riječki je nadbiskup zapalio spomen-
svijeću s koje su plamen potom preuzele obi-
telji paleći sedam svijeća kao simbole sedam 

razdoblja čovjekova života: začeće, život pri-
je rođenja, rođenje, djetinjstvo, mladenaš-
tvo, zrela dob i vrijeme mudrosti.

Sedam svijeća zapalilo je sedam obitelji iz 
svih biskupija Riječke metropolije, a iz Krč-
ke biskupije su to bile obitelji Maje i Marina 
Maglića (župa Krk) i Nives i Nikolina Salko-
vića (župa Cres). Ovih sedam svijeća znak je 
da su obitelji pravo svjetlo i budućnost na-
roda, poručio je predsjednik Vijeća Hrvat-
ske biskupske konferencije za život i obitelj 
krčki biskup Valter Župan. “U vama je nada 
za ovaj narod - u vama, vašoj djeci i vašim 
svakodnevnim žrtvama. Zato se ponosimo 
vama i želimo upriličiti Drugi nacionalni su-
sret hrvatskih katoličkih obitelji.” Susret je 
prilika da posvjedočimo našoj Domovini, ali 
i Katoličkoj Crkvi da je ovo pravi put i pra-
vo svjetlo. Vi ste svjetlo ovoga naroda i ove 
Crkve, poručio je biskup Župan. Budite po-
nosni, rekao je i pozvao obitelji da sudjeluju 
u Drugom nacionalnom susretu hrvatskih 
katoličkih obitelji na Trsatu kako bi svojom 
prisutnošću i svojim svjedočenjem, pokaza-
li da su obiteljske vrijednosti pravo svjetlo i 
pravi put za napredak i budućnost.

Walter Salković

Na Dan života u riječkoj  
katedrali svečano dočekana 
obiteljska Zavjetna svijeća

„Vi ste svjetlo ovoga naroda i ove Crkve“, 
poručio je biskup Župan  
okupljenim obiteljima

Posebnu je pozornost privukla obitelj Nives i Nikolina Salkovića koji su zapalili svijeću sa 
svojih petero djece, njihovim supružnicima i petnaestero unuka, ukupno 27 članova.

Rijeka  ==============================================================

Na konferenciji za novina-
re održanoj u zgradi HBK u Za-
grebu prof. dr. vlč. Jerko Val-
ković predstavio je mrežnu 
stranicu Drugog nacionalnog su-
sreta hrvatskih katoličkih obitelji  
www.susretobitelji.hr koja 
na jednom mjestu donosi osnov-
ne informacije o Susretu i pripra-
vi nudeći mogućnost preuzima-
nja građe Susreta. 

Osim prof. Valkovića na kon-
ferenciji su sudjelovali mons. 
Valter Župan, predsjednik Vije-
ća HBK za život i obitelj i pred-
sjednik Organizacijskog odbora 
za Drugi nacionalni susret te dr. 
Petar-Krešimir Hodžić, voditelj 
Ureda HBK za život i obitelj koji 
su predstavili smisao i kontekst 
Susreta, ono što mu je prethodilo 
i ono što slijedi obrazlažući točke 
hoda i sastavnice priprave za Su-
sret. 



 

Korizma je vrijeme priprave za 
Uskrs, najveći kršćanski blagdan. 
Razdoblje je to odricanja, posta 

i pokore. Oslobađamo se viška i nepo-
trebnog kako bismo bili čišći i otvoreniji 
za ono sveto i neprolazno. Potrebno se 
je isprazniti kako bismo se mogli ispu-
niti. U životu se više predaje pažnje ono-
me materijalnom a manje duhovnom. 
Korizma je vrijeme kada otpuštamo to 
materijalno, onaj višak, kako bismo na-
doknadili ono duhovno. Različiti su pu-
tovi stjecanja toga duhovnoga. Možemo 
se odricati nečega materijalnoga (slat-
kiša, cigareta, TV,...) a ne mora značiti 
da ćemo duhovno porasti ili se duhovno 
obogatiti. Ponekada to odricanje ide za 
tim da smršavimo ili smo se za nekime 
poveli ili jednostavno to je sad trend, 
moda, običaj a nije razlog pravo duhov-
no dobro. To odricanje nekome može i 
štetiti jer postaje više nervozniji pa čak i 
agresivniji, stoga nikakva duhovna dobit 
nego još veći gubitak. Zato mnogima nije 
popularno govoriti o tome kako se treba 
nečega odreći. Možda ne treba govoriti o 
tome što nećemo učiniti ili konzumirati 
nego što možemo učiniti. Djeci i mladima 
možda je to izazovnije i prihvatljivije a 
svakako bi trebalo biti plodonosnije. Zato 
je naš prijedlog za ovu korizmu jednosta-
van i poticajan. Predlažemo da djeca 
ukrase jednu kutiju koju će posta-
viti u obitelji ili u razredu i u nju 
ubacivati kratke bilješke u kojima 
će pohvaliti članove obitelji ili uče-
nike u razredu ukoliko su dotični 
nešto lijepo rekli, učinili, posudili, 

napredovali,... Ako pratimo medije ili 
slušamo naše međusobne razgovore u 
obitelji i u školi onda ćemo primijetiti da 
se jako puno govori o onim lošim stvari-
ma što je netko učinio ili rekao a one koji 
nešto dobro rade i govore gotovo se pre-
šućuje. Ova kutija trebala bi biti mjesto 
i glas vrednovanja onih koji nešto dobro 
govore i djeluju. Neka, pogotovo u školi, 
postane „popularan“ onaj koji čini dobro 
a ne onaj koji se glupira i čini gluposti i 
loše stvari.  Iz iskustva u školi znam da 
ovakav pristup pridonosi boljoj radnoj 
atmosferi i zajedništvu. 

Korizmena kutija / kasica / škri-
njica dobra može biti naziv kutije ili 
kasice ili škrinjice, ovisi na što se odlu-
čujete. Oblik i dizajn neka bude po želji 
u skladu sa svrhom kutije. Neka dođe 
do izražaja dječja kreativnost i u ovom 
pogledu. Može se podijeliti na polja tako 
da svatko ispuni svoj dio. Kutija je zatvo-
rena ali ima mali otvor kao na izbornim 
kutijama ili kasicama u kojima se skuplja 
novac. U nju se ubacuju ispisani papirići 
na kojima piše konkretna pohvala koga 
se hvali, imenom a ako treba i prezime-
nom ukoliko u razredu ima istoimenih, 
te razlog pohvale kao i potpis onoga koji 
hvalu piše. Ako je i u obitelji istoimenih 
u potpisu može biti dodatak: tata, mama, 
sin, kćerka, unuk, unuka,... U obitelji 
može biti svaka nedjelja a u školi određe-
ni dan i sat u tjednu kada se otvara kutija 
i čita prikupljeno. U obitelji to može biti 
trenutak prije molitve ili u sklopu molitve 
kao dio zahvale, a u školi na početku ili na 
kraju sata. 

Korizmena  
kutija dobra

Molitva za 
oslobođenje 
od grešnih  

navika
Što trebaš učiniti?

-Budi svjestan svojih grešnih na-
vika.

-Iskreno se pokaj za te grijehe, za-
mrzi ih i otjeraj iz srca.

-Kada si u napasti, okreni se Isusu 
koji će te svojim Duhom ojačati.

-Ako ustraješ u molitvenom živo-
tu, primanju sakramenata i do-
brim djelima, bit ćeš Isusu uvijek 
blizu, pa će biti nemoguće vratiti 
se starom načinu života.

Tko god je rođen od Boga, ne 
čini grijeha jer njegovo sje-
me ostaje u njemu; ne može 
griješiti jer je rođen od Boga.  
(Iv 3,9)

I sklopit ću s njima Savez vječan, 
nikad se više neću odvratiti od 
njih i uvijek ću im činiti dobro; 
usadit ću im u srce svoj strah, da 
se nikad više ne odmetnu od mene.  
(Jr 32,40) 

Moli ovako:
Gospodine, koji si na Kalvariji ras-
pet, smiluj mi se.

Predajem Ti sve svoje bolesne na-
gone i grešne navike, donosim ih 
Tebi. (Svjesno mu predaj svaki 
grijeh koji te zarobljuje). O Spasi-
telju, operi moje srce i um u svo-
joj dragocjenoj Krvi; očisti me da 
budem bijel poput snijega. Pošalji 
svoga Svetog Duha, silu koja istje-
če iz Tvog svetog srca u moje srce, 
da se nikada ne vratim starom na-
činu života. Dopusti mi da budem 
sasvim blizu Tvom slatkom srcu, 
da budeš u meni, i da ja u Tebi uvi-
jek živim svetim životom. Slavim 
Te Isuse, hvala Ti Isuse.

(Dobro je provesti jedno vrijeme 
slaveći Gospodina. Pjevaj mu pje-
sme slave i hvale.)

o. James Manjackal M.S.F.S.,  
27 karizmatskih molitava                   

“Kutija dobrote” koju je izradila  Antonia Milohnić učenica 7b razreda na satu vjeronauka
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Svi koji planiraju poći na Drugi nacionalni susret obitelji, radi same organizacije Susreta,  trebaju se prijaviti svojim župnicima koji će 
informaciju prenijeti Uredu za pastoral braka i obitelji krčke biskupije do 10. travnja 2015. godine.  

Obitelji s otoka Krka, posebno iz mjesta koja su bliže Rijeci (Omišalj, Njivice,  Malinska…) koje imaju mogućnost primiti sudionike  
Susreta iz udaljenijih dijelova Hrvatske (Đakovo, Dubrovnik i sl.) na noćenje od 18. na 19. travnja, molimo da se  

do 27. ožujka 2015. godine jave Uredu za pastoral braka i obitelji Krčke biskupije: tel. 051/222334 e-mail: ured.obitelj@ri.t-com.hr


