
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redovita opća Biskupska sinoda na temu 

sinodalnosti Crkve održat će se u mjesecu 

listopadu 2023. godine u Rimu. U pripravu za 

taj važan događaj uključeni su vjernici diljem 

svijeta u svojim biskupijama sinodskim 

savjetovanjem Za sinodalnu Crkvu: 

Zajedništvo – sudjelovanje – poslanje. Po 

riječima pape Franje, „upravo put sinodalnosti 

put je koji Bog očekuje od Crkve trećeg 

tisućljeća“. Naime, sinodalnost je zajednički 

hod koji očituje narav Crkve kao Božjeg naroda 

u kojem su svi članovi po krštenju primili 

poslanje naviještati silna Božja djela ostvarena 

u Isusu Kristu. Stoga je priprava za spomenutu 

Biskupsku sinodu u Rimu, po zamisli pape 

Franje, posebna prigoda da se cijela Katolička 

Crkva obnovi u navedenoj svijesti te je 

pokrenuto sinodsko savjetovanje u pojedinim 

mjesnim Crkvama. Vjerničko će mišljenje, 

prijedlozi i zaključci posredstvom njihovih 

nacionalnih biskupskih konferencija biti 

ugrađeni u promišljanja Biskupske sinode u 

Rimu. Za Požešku mjesnu Crkvu o 25. 

obljetnici njezina osnutka i uspostave 

sinodsko savjetovanje ima značenje i 

svojevrsne provjere kako se u njoj ostvaruje 

zajednički hod, koliko je ona sinodalna. Proces 

savjetovanja započeo je sa svećenicima, 

vjeroučiteljima i odgajateljicama u vjeri, a 

nastavlja se s pojedinim skupinama vjernika u 

župama naše Biskupije. 

Zajedničko suočavanje s navedenim pitanjem 

ima polazište u vjeri da je svaki vjernik u 

krštenju i svetoj potvrdi pomazan Duhom 

Svetim te je sinodsko savjetovanje 

osluškivanje Duha Svetoga koji progovara u 

drugome, a ne bavljenje određenom 

statistikom ili prosudbama o osobama i stanju 

u Crkvi služeći se nekim demokratskim 

mjerilima, a još manje prigoda za negativni 

pristup i razgovor. „Što Duh govori Crkvama“ 

može razumjeti samo onaj tko mu se otvara u 

molitvi te je ona bitna sastavnica sinodskog 

savjetovanja. Na taj način, naime, ulazimo u 

dinamiku po kojoj možemo postići cilj 

sinodskog savjetovanja i plodove zajedničkog 

hoda. Riječ je o ciljevima od velike važnosti za 

kvalitetu crkvenog života i ostvarivanje 

evangelizacijskog poslanja primljenog od Isusa 

Krista. U tom duhu izrađen je ovaj Radni list 

kao pomoćno sredstvo sinodskog savjetovanja 

s obiteljima i bračnim parovima naše mjesne 

Crkve. Valja podsjetiti kako se obitelji i bračni 

parovi nalaze u zajedničkom hodu sa svim 

vjernicima, jednaki s njima u krsnom 

dostojanstvu i poslanju koje su svi primili. 

Stoga se očekuje da svaki pojedinac iz svoje 

vjerničke svijesti sa svom dobronamjernošću 

ispuni ovaj Radni list anonimnog karaktera.  

Zahvaljujemo na brižnosti i suradnji u zadaći 

koja nam je povjerena. 

 

Biskupijsko povjerenstvo  

za savjetovanje o sinodalnosti Crkve 

ZA SINODALNU CRKVU: 
ZAJEDNIŠTVO – SUDJELOVANJE – POSLANJE  

 
 SAVJETOVANJE S OBITELJIMA 

I BRAČNIM PAROVIMA 9 Obrazac 



Savjetovanje s obiteljima 
 i bračnim parovima  
 

2 

 

 

Kršćanska je obitelj do te mjere ucijepljena u otajstvo Crkve da na svoj način sudjeluje u poslanju 
spasenja koje je i njezino poslanje: supruzi i kršćanski roditelji, snagom sakramenta, „imaju u svojem 
životnom položaju i u svojem staležu svoj poseban dar u Božjem narodu“. Prema tome, oni ne samo 
da „primaju“ Kristovu ljubav i tako postaju „spašena“ zajednica već su također pozvani da svojoj 
braći „prenose“ samo Kristovu ljubav i tako postaju zajednica „koja spašava“. Na taj način kršćanska 
obitelj, kao plod i znak nadnaravne plodnosti Crkve, postaje simbol, svjedočanstvo, udioništvo u 
majčinstvu Crkve. 
 

Ivan Pavao II., Familiaris consortio, br. 49 
 
 
Kojoj župi pripadaš? ...............................................................................................................................  
 

Odaberi dekanat kojem pripada tvoja župa? 

A Virovitički dekanat    B Slatinski dekanat     C Našički dekanat     D Pakrački dekanat     

E Novljanski dekanat     F Požeški dekanat     G Pleternički dekanat    H Kaptolački dekanat     

I Novokapelački dekanat    J Novogradiški dekanat     
 

Koliko si godina u braku? .......................................................................................................................   

 

1. Po svetom krštenju postao si dionik Božjeg naroda i aktivan nositelj evangelizacije (Evangelii 

gaudium, br. 120). Kako gledaš na svoju krsnu suodgovornost za poslanje Crkve (opće i mjesne) i 

svoje župne zajednice? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

2. Osjećaš li pripadnost Crkvi i svojoj župnoj zajednici? .....................................................  DA  NE 
 

3. Ostvaruješ li (kvalitetnu) suradnju sa župnikom? .................................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

4. Doživljavaš li poteškoće u odnosu sa župnim suradnicima (župnikom, kapelanom, časnom sestrom 

ili drugim vjernicima)?...................................................................................  DA  PONEKAD  NE 

Ukoliko je odgovor da ili ponekad, na što se odnose te poteškoće? Kako bi se suradnja mogla 

poboljšati? U čemu bi osobno mogao biti zauzetiji? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

5. Pratiš li zbivanja unutar Katoličke Crkve? ..........................  DA  UGLAVNOM  RIJETKO  NE 
 

6. Pratiš li elektroničke i tiskane medije Požeške biskupije? ....................  DA  UGLAVNOM  NE 
 

7. Sudjeluješ li u događanjima na biskupijskoj razini? ..............................  DA  UGLAVNOM  NE 
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8. Koja područja djelovanja i poslanja vjernika laika bi se prema tvom mišljenju trebala unaprijediti 

u tvojoj župi? (moguće je zaokružiti više ponuđenih odgovora) 

A suradnja vjernika i župnika    B službe vjernika laika u liturgiji    C pastoral obitelji      

D pastoral mladih    E pastoral starijih    F briga o potrebitima u župi      

G kvalitetna i redovita kateheza djece i mladih      

H prigodna katehetska pouka roditelja djece koja se pripremaju za sakramente 

I molitvene zajednice    J katoličke udruge     K crkveni pokreti    L Djelo za duhovna zvanja 

M ozbiljnije shvaćanje župnog pastoralnog/ekonomskog vijeća   N ostalo …………………….. 

 

Tvoj prijedlog za unaprjeđenje prethodno navedenog: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

9. Gdje vidiš mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika laika u životu Požeške biskupije? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Život župne zajednice 
 

Kršćanska je obitelj pozvana da djelatno i odgovorno, na sebi svojstven i izvoran način, sudjeluje u 
poslanju Crkve, stavljajući sebe samu u službu Crkve i društva svojim bićem i djelovanjem, kao prisna 
zajednica života i ljubavi.  
Ako je kršćanska obitelj zajednica čije su veze po Kristu obnovljene preko vjere i sakramenata, 
njezino sudjelovanje u poslanju Crkve mora se ostvarivati zajedničarski: supruzi, dakle, zajedno kao 
bračni par, roditelji i djeca kao obitelj moraju živjeti svoje služenje Crkvi i svijetu. Oni u vjeri moraju 
biti „jedno srce i jedna duša“, kako u zajedničkom apostolskom duhu koji ih prožima tako i u suradnji 
kojom se stavljaju u službu crkvenoj i građanskoj zajednici.  
 

Ivan Pavao II., Familiaris consortio, br. 50 
 

 

1. Jesi li imao određenu pripravu za brak?  ........................................................................  DA  NE 

Ako je tvoj odgovor da, opiši kakva je to priprava bila (zaručnički tečaj, razgovor sa župnikom, vikend 

za zaručnike…) i jesi li bio zadovoljan s njom? Tvoj dojam? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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2. Smatraš li da bi nakon sklapanja sakramenta ženidbe trebalo pratiti mlade bračne parove? 

 .............................................................................................................................................  DA  NE 

Ukoliko je tvoj odgovor da, navedi svoje prijedloge praćenja (susreti bračnih parova u župi na 

mjesečnoj/(polu)godišnjoj razini, posjet i razgovor sa svećenikom u obiteljskom domu, župne 

obiteljske zajednice ili slično…). 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

3. Postoji li u župi obiteljska zajednica i ima li svoje redovite susrete? ..............................  DA  NE 

 

Ako trenutno ne postoji smatraš li da bi bilo zainteresiranih obitelji/bračni parova koji bi se u nju 

uključili? ..............................................................................................................................  DA  NE  

 

Što bi preporučio kao mogući model rada s obiteljima i bračnim parovima? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

4. Smatraš li da bi u župi bilo korisno i moguće organizirati katehezu za odrasle? ...........  DA  NE  

Koje teme bi trebale biti zastupljene? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

5. Smatraš li da bi bilo dobro i potrebno organizirati višednevne duhovne obnove/vježbe za bračne 

parove? ...............................................................................................................................  DA  NE 

 

6. Je li u obiteljima prisutna zajednička molitva (njeguje li se)? Ako misliš da nije, iz kojeg razloga? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

7. Kolika je prisutnost obitelji na nedjeljnoj svetoj misi? Što bi se moglo učiniti da obitelji i pojedini 

njezini članovi redovitije, zajednički i aktivnije sudjeluju u nedjeljnom euharistijskom slavlju?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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8. Koliko su roditelji zajedno sa svojom djecom aktivni u životu župe? U čemu je poteškoća?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

9. Kako obogatiti i produbiti susrete svećenika s obiteljima (prigodom božićnog blagoslova obitelji, 

ispovijedi bolesnika i drugim prigodnim susretima? Imaš li kakvih prijedloga i pozitivnih iskustava 

koja bi mogla obogatiti i druge (svećenike u njihovu radu, druge vjernike)?  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

10. Ukoliko postoji još nešto što bi dodao, a odnosi se na pitanja pastorala braka i obitelji, učini to 

ovdje:  

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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Upute za pristup digitalnom Radnom listu 

 
Digitalni obrazac Radnog lista možete ispuniti pomoću svog pametnog telefona (ili 
računala): 
 
1. Na svom pametnom telefonu otvorite QR skener. 

Aplikacija ima prepoznatljivu ikonu , a nalazi se ili u 
izborniku „Postavke“ ili u izborniku „Alati“, ovisno o 
operativnom sustavu telefona. Približite kameru telefona 
desno prikazanom kôdu. Nakon skeniranja aplikacija će 
vam ponuditi otvaranje poveznice 
https://bit.ly/3pwMHdc. Prihvatite predloženu poveznicu i 
u pregledniku će se otvoriti digitalni obrazac Radnog lista. 
Pažljivo čitajte i ispunjavajte zadatke/pitanja! 

 
2. Ukoliko digitalni obrazac Radnog lista ne možete otvoriti pomoću QR kôda, u 

internetski preglednik upišite sljedeću poveznicu: https://bit.ly/3pwMHdc. 
 Nakon što vam se otvori digitalni obrazac Radnog lista, pažljivo čitajte i ispunjavajte 

zadatke/pitanja! 
 
 

 
Postupak skeniranja pametnim telefonom: 
 

   
Približite kameru kôdu! Prihvatite predloženu 

poveznicu! 
Pažljivo čitajte i ispunjavajte 
zadatke/pitanja! 

 

                                                                                            

https://bit.ly/3pwMHdc 

Savjetovanje s 
obiteljima i 
bračnim 
parovima 


