
 

 
 
 
 
 
 

Na početku radnog susreta s obiteljima i bračnim parovima okupljeni izmole „Molitvu Duhu Svetom 

prigodom sinodskih okupljanja“ te ju zaključe pjevajući „Ja sam Put i Istina i Život“ (Iv 14,6), misao 

vodilju sinodskih nastojanja. 

Nakon toga župno Povjerenstvo uvodi u susret predstavljajući osnovne informacije, svrhu i cilj te 

način savjetovanja (Obrazac 1). 

Slijedi razgovor sa sudionicima susreta koji se dotiče njih i njihovog vjerničkog života, a ima za cilj 

osvijestiti vjernicima krsnu suodgovornost, napraviti pregled i prosudbu postojećeg stanja te 

pobuditi njihove prijedloge za bolju pastoralnu praksu u našim župama. 
 

Uvodni tekst: 
 

„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' (Dj 4,32), kako u zajedničkom apostolskom duhu koji ih prožima tako i 
u suradnji kojom se stavljaju u službu crkvenoj i građanskoj zajednici. Kršćanska obitelj, zatim, 
izgrađuje kraljevstvo Božje u povijesti preko svagdašnjih stvarnosti koje obilježavaju i odražavaju 
njihov životni položaj: tada se u bračnoj i obiteljskoj ljubavi – koju žive u njezinom izvanrednom 
bogatstvu i s njezinim zahtjevima posvemašnosti, jedinstvenosti, vjernosti i plodnosti – izražava i 
ostvaruje sudjelovanje kršćanske obitelji u proročkom, svećeničkom i kraljevskom poslanju Isusa 
Krista i njegove Crkve. Ljubav i život predstavljaju, dakle, središnju točku spasenjskog poslanja 
kršćanske obitelji u Crkvi i za Crkvu.“   
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Pitanja za razgovor: 

▪ Što biste rekli o stupnju svoje svijesti da je Crkva onakva kakvi smo mi kršćani i naše 
kršćanske obitelji te da ona drugima pruža ono i onoliko koliko im pružamo mi 
svjedočanstvom svojega života? 

▪ Što biste rekli o svojoj vlastitoj svijesti i svijesti svoga bračnog druga o tome da je vaš brak 
sakrament? Na koji se način u vašem bračnom i roditeljskom pozivu očituje da je vaš brak 
vaš način ostvarenja poziva na svetost?   

▪ Koji se sadržaji kršćanske vjere žive u vašoj obitelji (zajednička molitva, sudjelovanje u 
nedjeljnom misnom slavlju, roditeljski blagoslov djece, vjerska pouka u obitelji, prihvaćanje 
i služenje starijim i bolesnim članovima obitelji…)? 

▪ Što za vas znači bračna molitva (s bračnim drugom) i obiteljska molitva (sa svim članovima 
obitelji) i koliko je ona prisutna kao (važan) čimbenik vašeg bračnog i obiteljskog života te 
ostvarenja supružničkog i roditeljskog poziva? 

▪ Razgovarate li i koliko u obitelji o usvajanju temeljnih kršćanskih vrijednosti –
dostojanstvenom življenju mladosti, o obiteljskom i bračnom moralu, o daru života, 
pravednosti, radinosti, istinoljubivosti, o pouzdanju i povjerenju u Boga, o kršćanskom 
prihvaćanju križeva i bolesti, o pitanjima društvenog života...? 
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▪ Osjećate li da vjerski odgoj djece, sudjelovanje u svetoj misi, obiteljska molitva i čitanje 
Božje riječi, sakramentalni život... pomažu i pridonose skladnijem obiteljskom životu?  

▪ Na koji način vaša obitelj, kao obitelj i pojedini članovi u njoj, sudjeluju u životu župne 
zajednice? Što biste istaknuli kao poseban nedostatak ili problem u vašem sudjelovanju u 
životu i djelovanju crkvene zajednice kojoj pripadate? 

▪ Dogodi li vam se ponekad da su vam drugi, izvan vaše obitelji „bliži“ nego vaši najbliži (po 
načinu ophođenja, po znakovima pažnje, po količini posvećenog vremena i stupnju ulaženja 
u konkretne probleme, po ljubaznosti, vidljivim djelima ljubavi i sl.)? Ako da, što mislite o 
tome? 

▪ „Tradicionalni“ odgoj bio je uklopljen u temelje i okvire okruženja koje je imalo slične 
interese kao i roditelji. Smatrate li da se danas ti interesi u odgoju ne poklapaju i da se čak 
razilaze: kako je to u vašoj obitelji i u vašem okruženju? 

 
 

Nakon razgovora na prethodna pitanja, susret zaključuje župnik molitvom i blagoslovom. 


