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1) siječanj: Obitelj i brak

Obitelj i brak
1. Molitva
Sveta Marijo, Majko Božja,
svijetu si donijela pravo svjetlo,
Isusa, Sina tvojega – Sina Božjega.
Posve si se predala
Božjemu pozivu
i tako si postala vrelom
dobrote koja iz njega izvire.
Pokaži nam Isusa. Povedi nas k njemu.
Nauči nas da ga upoznamo i uzljubimo
kako bismo i sami mogli
postati sposobni za pravu ljubav
i biti izvori žive vode
posred ožednjeloga svijeta.1
Očenaš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
2. Uvod u temu
U obitelji neka žive duhom franjevačkog mira te vjernosti i poštivanja života, nastojeći od
toga učiniti znak svijeta koji je već obnovljen u Kristu.
Neka osobito supružnici, živeći ženidbene milosti, u svijetu svjedoče Kristovu ljubav prema
njegovoj Crkvi. Neka jednostavnim i otvorenim kršćanskim odgojem i pozorni na poziv
svakoga pojedinca radosno sa svojom djecom kroče svojim ljudskim i duhovnim putem.
(Pravilo OFS-a, čl. 17)
Neka supružnici u Pravilu OFS-a pronađu valjanu pomoć u vlastitu hodu kršćanskoga života,
svjesni da u sakramentu ženidbe njihova ljubav sudjeluje u ljubavi Kristovoj prema njegovoj
Crkvi. Ljubav supružnika i potvrda vrednote vjernosti jesu duboko svjedočenje vlastitoj
obitelji, Crkvi i svijetu. (GKOFS-a, čl. 24)

Pitanja za uvodni razgovor:
a. Koje su vrijednosti koje katolička obitelj živi ili pokušava živjeti?
b. Koji su najčešći problemi s kojima se susrećemo kao bračni parovi?
Benedikt XVI., Enciklika o cjelovitom ljudskom razvoju u ljubavi i istini „Caritas in veritate“, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 2009., br. 42.
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3. Razrada teme
Na ovom prvom mjesečnom susretu, o temi braka i obitelji razmišljat ćemo na temelju
Evanđelja, Apostolske pobudnice Familiaris consortio (drugi dio; br. 11, 14, 15), papa Ivan
Pavla II., kateheza s opće audijencije srijedom pape Franje na temu obitelji i braka te
pripremnih kateheza za Svjetski susret obitelji, Philadelphia, 2015.: Ljubav je naše poslanje:
obitelj puna života, br. 54-57.
a. Evanđelje po Ivanu (Iv 2, 1-11)
Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše
pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: “Vina nemaju.”
Kaže joj Isus: “Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!” Nato će njegova mati
poslužiteljima: “Što god vam rekne, učinite!” A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest
kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: “Napunite posude
vodom!” I napune ih do vrha. Tada im reče: “Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.” Oni
odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše
vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: “Svaki čovjek stavlja na stol najprije
dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.” Tako, u Kani
Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi
učenici.

b. Apostolska pobudnica Familiaris consortio (drugi dio; br. 11, 14, 15), papa Ivan
Pavao II.
Čovjek, slika Boga ljubavi
11. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku: pozivajući ga ljubavlju na postojanje,
istodobno ga je pozvao na ljubav.
Bog je ljubav i u sebi živi otajstvo osobnog zajedništva ljubavi. Stvarajući ljudsku narav
muškarca i žene na svoju sliku i trajno je uzdržavajući u postojanju, Bog u nju upisuje poziv,
pa prema tome sposobnost i odgovornost ljubavi i zajedništva. Ljubav je, dakle, temeljni i
urođeni poziv svakog ljudskog bića.
Kao utjelovljeni duh, to jest duša koja se izražava u tijelu i tijelo produhovljeno besmrtnim
duhom, čovjek je pozvan na ljubav u toj svojoj ujedinjenoj cjelovitosti. Ljubav također grli
ljudsko tijelo i tijelo je postalo dionikom duhovne ljubavi.
Kršćanska objava poznaje dva osobita načina kako da se ostvari poziv ljudske osobe u
njezinoj cjelovitosti: ženidbu i djevičanstvo. Jedno i drugo u svojoj vlastitosti otjelovljenje su
najdublje istine o čovjeku, njegova “bítka na sliku Božju”.
Dosljedno tome, spolnost, kojom se muž i žena međusobno predaju činima svojstvenim i
isključivim supružnicima, nije nešto jedino biološko, već zadire u ljudsku osobnost kao takvu.
Ona se istinski ljudski ostvaruje jedino ako je cjelovit dio ljubavi kojom se muž i žena
potpuno predaju jedno drugome sve do smrti. Tjelesno bi predanje bilo laž ako nije znak i
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plod potpunog osobnog predanja, u kojem je prisutna cijela osoba, pa i u svojoj vremenitosti:
ako osoba nešto pridržava za sebe, pa i mogućnost da se drukčije opredijeli za budućnost,
time prestaje biti posvemašnje predanje.
Ta cjelovitost, koju traži bračna ljubav, isto tako odgovara i zahtjevima odgovorne plodnosti:
budući da je ona usmjerena rađanju ljudskog bića, po svojoj naravi nadilazi čisto biološki
poredak i obuhvaća skup osobnih vrednota za čiji je skladan rast nužno da oba roditelja trajno
i skladno daju svoj prilog.
Jedino “mjesto”, koje omogućuje takvo darivanje u svoj svojoj istinitosti, jest ženidba, to jest
ugovor bračne ljubavi ili svjestan i slobodan izbor kojim muž i žena prihvaćaju prisnu
zajednicu života i ljubavi kako ju je htio sam Bog, i koja svoje pravo značenje očituje jedino u
tome svjetlu. Ustanova ženidbe nije neopravdano uplitanje društva ili neke vlasti, niti je to
izvanjsko nametanje neke forme, već unutarnji zahtjev ugovora bračne ljubavi koji se javno
potvrđuje jedinstvenim i isključivim, jer jedino se tako živi puna vjernost naumu Boga
Stvoritelja. Ta vjernost, daleko od toga da smanjuje slobodu osobe, osigurava je naprotiv od
svake samovolje i relativizma, te je čini dionikom u stvoriteljskoj Mudrosti.
Djeca, predragocjeni dar ženidbe
14. Prema Božjemu naumu ženidba je temelj šire zajednice obitelji, jer sama ustanova ženidbe
i bračna ljubav usmjerene su k rađanju i odgoju djece u kojima oni nalaze svoju krunu.
U svojoj najdubljoj stvarnosti ljubav je u biti dar, a bračna se ljubav, ako supružnike vodi k
uzajamnoj “spoznaji” koja ih čini “jednim tijelom”, ne iscrpljuje u bračnome paru; ona ih
osposobljava za najveće moguće darivanje, kojim postaju s Bogom suradnici u davanju života
drugoj ljudskoj osobi. Tako bračni drugovi, dok se predaju jedno drugome, preko samih sebe
daruju jedno stvarno biće, dijete, živi odraz svoje ljubavi, trajni znak bračnog jedinstva te živu
i nerazrješivu sintezu svakog bića kao oca i majke.
Postavši roditeljima, bračni drugovi od Boga primaju dar nove odgovornosti. Njihova je
roditeljska ljubav pozvana da za njihovu djecu postane vidljivi znak same ljubavi Boga, “od
koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji”.
Ipak ne treba zaboraviti da i onda kada je rađanje nemoguće, bračni život čuva svu svoju
vrijednost. Tjelesna neplodnost može, doista, za bračni par biti prilika da pružaju druge
značajne usluge životu ljudske osobe, kao što je usvojenje, različiti oblici odgojnog
djelovanja, pomoć drugim obiteljima, siromašnoj i hendikepiranoj djeci.
Obitelj, zajedništvo osoba
15. U braku i obitelji stvara se čitav niz međuljudskih odnosa – zaručnički odnosi, očinstvomajčinstvo, sinovstvo, bratstvo – preko kojih je svaka osoba uvedena u “ljudsku obitelj” i u
“Božju obitelj” – Crkvu.
Kršćanski brak i obitelj grade Crkvu. U obitelji, naime, ljudska osoba nije samo rođena i
odgojem postupno uvađana u ljudsku zajednicu, već po preporodu krsta i odgojem vjere ona
je isto tako uvedena u Božju obitelj – Crkvu.
Ljudska obitelj, razrovana grijehom, otkupiteljskom je snagom Kristove smrti i uskrsnuća
ponovno uspostavljena u svome jedinstvu. Kršćanska je ženidba, koja ima udjela u
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spasenjskoj djelotvornosti toga događaja, prirodno mjesto na kojem se ostvaruje uklapanje
ljudske osobe u veliku obitelj Crkve.
Nalog, koji je u početku dat mužu i ženi, da rastu i množe se, doseže tako svu svoju istinu i
svoje puno ostvarenje.
Obitelj, rođena iz sakramenta, za Crkvu je kolijevka i mjesto gdje može ostvariti svoje vlastito
uključenje u ljudske naraštaje, a te naraštaje u Crkvu.

c. Papa Franjo: Obitelj – 12. Brak (I) (srijeda, 29. travnja 2015.)
Draga braćo i sestre, dobar dan!
Naše razmišljanje o izvornom Božjem naumu o paru muškarac-žena, nakon što smo razmotrili
dva izvještaja iz Knjige Postanka, sada se izravno okreće Isusu.
Evanđelist Ivan na početku svoga Evanđelja, donosi epizodu o svadbi u Kani, na kojoj su bili
prisutni Djevica Marija i Isus, s njegovim prvim učenicima (usp. Iv 2,1-11). Isus ne samo da
je sudjelovao na svadbi već je “spasio slavlje” čudom s vinom! Dakle, prvo od njegovih
čudesnih znamenja, kojima on objavljuje svoju slavu, učinio je tijekom jedne svadbe, i tim je
činom pokazao veliku simpatiju prema toj obitelji u nastajanju, potaknut Marijinom
majčinskom brižnošću. To nam doziva u svijest Knjigu Postanka, kada Bog dovršava djelo
stvaranja i stvara svoje remek-djelo; to remek-djelo su muškarac i žena. I ovdje Isus započinje
upravo svoja čuda tim remek-djelom, na slavlju ženidbe, na svadbi: jedan muškarac i jedna
žena. Tako nas Isus uči da je remek-djelo društva obitelj: muškarac i žena koji se ljube! To je
remek-djelo!
Od vremena svadbe u Kani mnogo se toga promijenilo, ali taj Kristov “znak” sadrži poruku
koja ima trajnu vrijednost.
Čini se da danas nije lako govoriti o bračnoj zajednici kao o slavlju koje se obnavlja u
vremenu, u različitim razdobljima čitavog života supružnikâ. Činjenica je da je sve manje
osoba koje ulaze u brak; to je činjenica: mladi ne žele sklapati brak. U mnogim zemljama
raste, međutim, broj rastava, a smanjuje se broj djece. Teškoća da se ostane zajedno – bilo kao
par, bilo kao obitelj – dovodi do sve češćih i sve bržih prekida veza, a upravo djeca trpe
posljedice toga. Upamtimo da su djeca prve žrtve, najvažnije žrtve, žrtve koje najviše trpe
zbog rastave. Ako još od malih nogu doživljavaš da je brak veza “na određeno vrijeme”,
nesvjesno ćeš na to tako i gledati. Naime, mnogi mladi su skloni odreći se samog projekta
neopozive veze i trajne obitelji. Smatram da moramo razmišljati veoma ozbiljno o tome zašto
toliki mladi “nemaju volje” ženiti se. Postoji ta kultura prolaznog… sve je prolazno, čini se
kako ništa nije konačno.
Problem mladih koji ne žele sklopiti ženidbu predstavlja danas jednu od najvećih zabrinutosti:
zašto se mladi ne žene? Zašto često više vole izvanbračnu zajednicu, i to mnogo puta “uz
ograničenu odgovornost”? Zašto mnogi – i među krštenicima – imaju slabo povjerenje u brak
i obitelj? Važno je pokušati to razumjeti, ako želimo da mladi uzmognu naći pravi put kojim
će ići. Zašto nemaju povjerenja u obitelj?
Te teškoće nisu samo materijalne naravi, premda su ove doista ozbiljne. Mnogi smatraju da je
promjena koja se dogodila u ovim desetljećima krenula od emancipacije žene. Ali ni ta
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tvrdnja nije ispravna, to je laž, to nije točno! To je svojevrsni maskulizam, koji uvijek želi
dominirati ženom. Ponavljamo istu besmislicu koju je učinio Adam, kada mu je Bog rekao:
“Zašto si jeo sa stabla?”, a on će: “Ona mi je dala”. Žena je kriva za to. Jadna žena! Moramo
braniti žene! Zapravo, gotovo svi muškarci i žene bi htjeli postojanu afektivnu sigurnost, čvrst
brak i sretnu obitelj. Obitelj je mladima na prvome mjestu; ali, zbog straha da ne pogriješe,
mnogi ne žele na to ni misliti; premda su kršćani, ne misle na sakramentalnu ženidbu, jedini i
neponovljivi znak saveza, koji postaje svjedočanstvo vjere. Možda je upravo taj strah od
neuspjeha najveća prepreka prihvaćanju Kristove riječi, koji obećava svoju milost bračnom i
obiteljskom zajedništvu.
Najuvjerljivije svjedočanstvo blagoslova kršćanskog braka je dobar život kršćanskih
supružnika i obitelji. Nema boljeg načina da se izrazi ljepota sakramenta! Od Boga posvećena
bračna zajednica čuva onu vezu između muškarca i žene koju je Bog blagoslovio još od
stvaranja svijeta; i to je izvor mira i dobra za čitav bračni i obiteljski život. Navest ću jedan
primjer: u prvim kršćanskim vremenima, to veliko dostojanstvo veze između muškarca i žene
pobijedilo je zloupotrebu koju se smatralo nečim potpuno uobičajenim, to jest pravo muža da
odbaci ženu, pa i zbog lažnih i ponižavajućih razloga. Evanđelje obitelji, evanđelje koje
naviješta upravo taj sakrament pobijedilo je tu kulturu uvriježenog odbacivanja.
Kršćansko sjeme radikalne jednakosti među supružnicima mora danas donijeti nove plodove.
Svjedočanstvo društvene vrijednosti ženidbe postat će uvjerljivo upravo na taj način,
svjedočanstvom koje privlači, njihovom uzajamnošću, njihovom uzajamnom
komplementarnošću.
Zbog toga, kao kršćani, moramo postati zahtjevniji u tom pogledu. Moramo, primjerice,
odlučno zastupati pravo na jednaku plaću za isti rad; zašto se uzima zdravo za gotovo da žene
moraju zarađivati manje od muškaraca? Ne! Imaju ista prava. Nejednakost je čista sablazan!
Istodobno, moramo prepoznati kao trajno bogatstvo majčinstvo žena i očinstvo muškaraca, na
dobrobit prije svega djece. Isto tako, krepost gostoljubivosti kršćanskih obitelji danas ima
ključnu važnost, osobito u situacijama siromaštva, propadanja, obiteljskog nasilja.
Draga braćo i sestre, ne bojmo se pozvati Isusa na svadbeno slavlje, u svoj dom, da bude s
nama i čuva obitelj. I ne bojmo se pozvati također njegovu Majku Mariju! Kršćani, kada se
žene “u Gospodinu”, bivaju preobraženi u djelotvorni znak Božje ljubavi. Kršćani se ne žene
zbog sebe samih: žene se u Gospodinu na korist čitave zajednice, čitavog društva.
O tome lijepom pozivu kršćanske ženidbe govorit ću i u idućoj katehezi.

d. Papa Franjo: Obitelj – 13. Brak (II) (srijeda, 6. svibnja 2015.)
Draga braćo i sestre, dobar dan!
U našem hodu kojeg čine kateheze o obitelji izravno dotičemo ljepotu kršćanske ženidbe. To
nije jednostavna svečanost koja se održava u crkvi, s cvijećem, odjećom, fotografijama…
Kršćanska je ženidba sakrament koji se događa u Crkvi, i koji također čini Crkvu, iz kojeg se
rađa nova obiteljska zajednica.
To je ono što apostol Pavao sažima u svojoj poznatoj izreci: “Otajstvo je to veliko! Ja
smjeram na Krista i na Crkvu” (Ef 5,32). Nadahnut Duhom Svetim Pavao tvrdi da je ljubav
među supružnicima slika ljubavi između Krista i Crkve. Nezamislivo je to dostojanstvo! Ali
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je ono zapravo upisano u Božji naum stvaranja, i s Kristovom milošću bezbrojni kršćanski
parovi, sa svojim ograničenjima, sa svojim grijesima, su ga ostvarili!
Govoreći o novom životu u Kristu, sveti Pavao kaže da su kršćani – svi – pozvani ljubiti jedni
druge kao što je Krist njih ljubio, to jest “podložni… jedni drugima” (Ef 5,21), što znači u
služenju jedni drugima. I tu uvodi analogiju između para muž-žena i Krist-Crkva. Jasno da je
riječ o nesavršenoj analogiji, ali moramo dokučiti njezin duhovni smisao koji je veoma
uzvišen i revolucionaran, i istodobno jednostavan, dokučiv svakom muškarcu i ženi koji se
uzdaju u Božju milost.
Muž – kaže Pavao – mora ljubiti suprugu “kao svoje tijelo” (Ef 5,28); ljubiti je “kao što je
Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju” (r. 25). Vi muževi koji ste prisutni ovdje, shvaćate li
to? Shvaćate li da trebate ljubiti svoju suprugu kao što Krist ljubi Crkvu? To nisu šale, već
ozbiljne stvari! Plod toga radikalizma predanosti koja se traži od čovjeka, iz ljubavi prema
ženi i zbog njezina dostojanstva, po Kristovu primjeru, mora da je bio golem, u samoj
kršćanskoj zajednici.
To sjeme evanđeoske novosti, koje ponovno uspostavlja recipročnost predanosti i poštivanja,
je polako sazrijevalo u povijesti, ali je na kraju prevladalo.
Sakrament ženidbe je veliki čin vjere i ljubavi: svjedoči hrabrost vjerovanja u ljepotu Božjeg
čina stvaranja i življenja te ljubavi koja tjera čovjeka uvijek ići dalje, dalje od samih sebe i
dalje od same obitelji. Kršćanski poziv na bespridržajnu i bezgraničnu ljubav je ono što se,
Kristovom milošću, nalazi u temelju također slobodnog pristanka koji čini ženidbu.
Sama Crkva je potpuno uključena u povijest svake kršćanske ženidbe: izgrađuje se u njezinim
uspjesima i trpi u njezinim neuspjesima. No, moramo se ozbiljno zapitati: prihvaćamo li, mi
sami, do kraja, kao vjernici i pastiri također tu neraskidivu povezanost povijesti Krista i Crkve
s poviješću ženidbe i ljudske obitelji? Jesmo li spremni preuzeti na sebe tu odgovornost, to
jest da svaka ženidba ide putom one ljubavi kojom Krist ljubi Crkvu? Veliko je to!
U toj dubini otajstva stvorenja, prepoznatog i ponovno uspostavljenog u svojoj čistoći, otvara
se jedan drugi veliki obzor koji karakterizira sakrament ženidbe. Odluka “ženiti se u
Gospodinu” sadrži također jednu misijsku dimenziju, koja znači imati u srcu raspoloživost biti
posrednikom i prenositeljem Božjeg blagoslova i Gospodinove milosti za sve. Naime,
kršćanski supružnici sudjeluju u misiji Crkve kao ženidbeni drugovi. A za to je potrebna
hrabrost! Zato kada pozdravljam buduće mladence kažem: “Evo hrabrih ljudi”, jer treba imati
hrabrosti da se ljubi kao što Krist ljubi Crkvu.
Slavljenje sakramenta ne može izostaviti tu suodgovornost obiteljskog života prema velikom
poslanju ljubavi Crkve. I tako se život Crkve svaki put obogaćuje ljepotom toga ženidbenog
saveza, jednako kao što svaki put osiromašuje kada je ovaj nagrđen. Da bi svima ponudila
darove vjere, ljubavi i nade, Crkva treba također hrabru vjernost supružnika milosti njihova
sakramenta! Božji narod treba njihov svakodnevni hod vjere, u ljubavi i nadi, sa svim
radostima i naporima koje taj hod sa sobom nosi u braku i obitelji.
Smjer je tako zacrtan jednom zasvagda, a taj smjer je ljubav: ljubi se kao što Bog ljubi,
zauvijek. Krist se ne prestaje brinuti za Crkvu: ljubi je uvijek, čuva je uvijek, kao samoga
sebe. Krist ne prestaje uklanjati s ljudskog lica ljage i bore svih vrsta. Dirljivo je i veoma
lijepo to zračenje Božje snage i nježnosti koja se prenosi od bračnog para do bračnog para, od
obitelji do obitelji. Ima pravo sveti Pavao: to je upravo “veliko otajstvo”! Muškarci i žene,
koji su dovoljno hrabri da nose to blago u “glinenim posudama” našeg čovještva, su – ti
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muškarci i žene su tako hrabri! – nasušno blago za Crkvu, pa i za sav svijet! Bog ih
blagoslovio nebrojeno puta zbog toga!

e. Pripremne kateheze za Svjetski susret obitelji (Philadelphia, 2015.):
Ljubav je naše poslanje: obitelj puna života (br. 54-57)
Vrlina, ljubav i dobrota pomažu ispuniti našu sudbinu
54. Prva poslanica Korinćanima 13,4-7 popularni je odabir iz Svetog pisma za kršćanska
vjenčanja: Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne
nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se
nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
55. Tekst je prekrasan. Budući da smo stvoreni na sliku Božju, ljubeći na ovaj način
prianjamo uz našu istinsku ljudsku narav. Ali ljubiti na ovaj način nikad nije lako. Zahtijeva
poniznost i strpljivost. Kao što je papa Franjo nedavno rekao: Vjera nije bijeg za malodušne.
Bračna ljubav mora biti izgrađena na nečemu većem od romantike. Romantika je predivna –
ali sama ne može preživjeti brige i izazove koji neizbježno posjećuju svaki bračni par. Kako
bismo bili ono što jesmo – kako bismo ljubili onako kako smo stvoreni ljubiti – pojedine
vrline su potrebne. Moramo biti otvoreni ovim vrlinama i njegovati ih kako bismo ispunili
našu sudbinu.
56. Teologija tijela sv. Ivana Pavla II. govori o određenoj “unutarnjoj slobodi” i
“samovještini” koju supružnici trebaju kako bi darovali sebe jedno drugome. Osobi koja je
previše navezana na romantična iščekivanja, bez kvasca unutarnje slobode i sposobnosti
sebedarja, nedostajat će fleksibilnost. Kako bi živjeli sakramentalnost braka i slijedili put
zavjeta, supružnici trebaju imati sposobnost nadilaženja ljutnje, stavljanja po strani da je
netko u pravu te zakoračiti u darežljivost. Bez ove unutarnje slobode i moći, proizići će
ozbiljni problemi jer život stavlja muškarca i ženu u situacije koje su nerijetko nimalo
romantične.
57. Niti jedan brak zasnovan na pukoj seksualnoj kemiji ne potraje. Seksualni partneri
većinom usredotočeni na posjedovanje jedno drugoga nemaju unutarnje vještine povlačenja i
ostavljanja prostora za samokritičnost, izmirenje i rast. Bračni zavjeti da će ustrajno ljubiti
kao što Bog ljubi, pomaže u stvaranju i zaštiti životnog prostora. Sakramentalna predanost u
djelu ljubavi, čak i kad je ljubiti teško, bitan je sastojak Božjega saveza.

4. Pitanja za razgovor:
• Što znači biti stvoren na sliku Božju? Je li moguće razumjeti ljudski identitet bez
Boga? Zašto jest ili zašto nije?
• Kako se Božji način ljubavi razlikuje od našeg ljudskog načina ljubavi?
• Što je istinska ljubav i kako je prepoznajemo? Koje su sličnosti i razlike između vašeg
kulturnog pojma romantične ljubavi i Božjeg saveza ljubavi?
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• Što je katolička duhovnost braka? Što obitelji mogu poduzeti kako bi proslavili i
zaštitili kršćanski brak?
• Što u našim bratstvima možemo učiniti kako bismo dali podršku bračnim parovima?

5. Literatura:
o Papa Ivan Pavao II., Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u
suvremenom svijetu „Familiaris consortio“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.
o Benedikt XVI., Enciklika o cjelovitom ljudskom razvoju u ljubavi i istini „Caritas in
veritate“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.
o Pripremne kateheze za Svjetski susret obitelji, Philadelphia, 2015.,
http://www.worldmeeting2015.org/

*napomena: Ovaj materijal je pripremilo Povjerenstvo za obitelj Predsjedništva MVOFS-a, a
za mjesečnu temu ga je prilagodilo Povjerenstvo za formaciju Hrvatskoga nacionalnog
bratstva OFS-a.
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2) veljača: Obitelj u nauku Crkve

Brinuti o ljudskoj slabosti: milosrđe i razlučivanje
1. Molitva
Molitva za obitelj pape Ivana Pavla II.
Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji,
Oče, koji si ljubav i život,
učini da svaka ljudska obitelj na zemlji,
po tvome Sinu rođenom od žene
i po Duhu Svetom,
postane izvorom božanske ljubavi
za uvijek nove naraštaje.
Učini da tvoja milost vodi misli i djela roditelja,
za dobro njihove obitelji
i svih obitelji na svijetu.
Neka mladi naraštaji u obitelji nađu
snažnu potporu za čovječnost
i rast u istini i ljubavi!
Neka ljubav osnažena milošću sakramenta ženidbe,
bude jača od svake nemoći i beznađa,
koje zahvaćaju naše obitelji.
Na kraju Te molimo za zagovor
svete nazaretske obitelji,
da Crkva u svim narodima na zemlji
može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji,
po Kristu našem Gospodinu,
koji je Put, Istina i Život,
u vijeke vjekova.
Amen.
Očenaš…

2. Uvod
U našim Generalnim konstitucijama, čl. 24, 2, piše:
U bratstvu:

9

-

neka tema razgovora i izmjene iskustava bude obiteljska i bračna duhovnost te
kršćansko postavljanje obiteljskih problema;
neka svi sudjeluju u važnim momentima obiteljskoga života subraće i neka se bratska
pozornost posveti onima - neoženjenima ili oženjenima, udovcima i udovicama,
samohranim roditeljima, razdvojenima, rastavljenima - koji žive u teškim situacijama i
uvjetima; (…)

Pitanja za uvodni razgovor:
a. Kroz koje situacije, koje pokazuju slabost, prolaze danas naše obitelji?
b. Kako možemo pomoći u takvim situacijama?
c. Kako smo uključeni u pastoralne aktivnosti naše mjesne crkve u podržavanju
obitelji?

3. Razrada teme
U ovoj temi ćemo progovoriti o nekim zahtjevnim situacijama koje prate obiteljski život,
prvenstveno kroz crkvene dokumente. To su vjernici koji žive u teškim situacijama, djeca,
stariji i bolesni, osobe bez obitelji i osobe u oskudici.
a. Vjernici koji žive u teškim situacijama
Praćenje, razlučivanje i uključivanje
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 291-292
291. Sinodski su oci ustvrdili da je Crkva, premda drži kako je svaki prekid ženidbenog veza
„protiv Božje volje, također svjesna slabosti svoje djece“. Prosvijetljena Kristovim pogledom,
„Crkva se okreće s ljubavlju prema onima koji sudjeluju u njezinu životu na nepotpun način i
prepoznaje da Božja milost djeluje i u njihovu životu dajući im hrabrost da čine dobro, da se s
ljubavlju brinu jedno za drugo i budu u službi zajednice u kojoj žive i rade“. S druge strane,
taje je stav dodatno ukrijepljen jubilejskom godinom posvećenom milosrđu. Premda uvijek
vjernicima preporučuje savršenstvo i poziv na potpuniji odgovor Bogu, „Crkva mora brižno i
pažljivo pratiti svoju najslabiju djecu, obilježenu izgubljenom i ranjenom ljubavlju, vraćajući
povjerenje i nadu, poput svjetionika neke luke ili baklje koja se nosi među ljude da prosvijetli
one koji su skrenuli s pravoga puta ili se nalaze usred oluje.“ Ne zaboravimo da je često rad
Crkve nalik onom u poljskoj bolnici.
292. Kršćanski brak, kao odraz sjedinjenja između Krista i njegove crkve, u potpunosti se
ostvaruje u sjedinjenju muškarca i žene, koji se daju jedno drugom u isključivoj i slobodnoj
vjernosti, koji pripadaju jedno drugom do smrti i koji se otvaraju prenošenju života, a
posvećeni su sakramentom koji im daje milost da postanu kućna Crkva i kvasac novog života
za društvo. Drugi oblici zajedništva u dubokoj su opreci s tim idealom, dok druge to ostvaruju
bar na djelomičan ili sličan način. Sinodski su oci naveli da Crkva ne propušta vrednovati
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konstruktivne elemente u onim situacijama koje još uvijek ili više ne odgovaraju njezinu
učenju o ženidbi.
Kriteriji za razlučivanje neredovitih situacija
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 296
296. Na Sinodi je bilo govora o različitim situacijama slabosti ili nesavršenosti. Ovdje bih
podsjetio na nešto što sam jasno stavio do znanja cijeloj Crkvi kako nam se ne bi dogodilo da
krenemo krivim putem: „Postoje dvije logike koje se ponavljaju kroz povijest Crkve:
marginalizacija i reintegracija […]. Put Crkve, od Jeruzalemskog sabora naovamo, oduvijek
je bio onaj Isusov put: milosrđa i integracije […]. Put Crkve je ne osuditi nikoga zauvijek;
izlijevati balzam Božjeg milosrđa na sve one koji to iskrena srca traže […]. Jer prava je ljubav
uvijek nezaslužena, bezuvjetna i besplatna!“ Stoga, „valja izbjegavati prosudbe koje
zanemaruju složenost različitih okolnosti te obratiti pozornost na način na koji osobe
proživljavaju te okolnosti, odnosno zbog kojih trpe“.
Rastavljeni koji su sklopili novi brak
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 298
298. Rastavljene osobe koje su sklopile novi brak, primjerice, mogu se nalaziti u vrlo
različitim okolnostima, koje ne treba svrstavati u strogo zdane okvire ili pretjerano krute
klasifikacije, ne ostavljajući prostora za odgovarajuće osobno i pastoralno razlučivanje. Jedno
je druga veza koja je s vremenom ojačala, s novom djecom, s dokazanom vjernošću,
velikodušnim predanjem, kršćanskim zauzimanjem, sviješću o neredovitosti svoje situacije iz
koje se teško vratiti natrag a da se ne osjeti u savjesti kako će se upasti u nove grijehe. Crkva
prepoznaje situacije u kojima „muž i žena, kada iz teških razloga – na primjer radi odgoja
djece – ne mogu ispuniti obvezu rastave“. Ima i slučajeva da je pojedinac ulagao velike
napore da spasi prvi brak a na kaju je nepravedno napušten, a „ima i takvih koji su sklopili
drugu vezu radi odgoja svoje djece, a koji često, prema njihovoj savjesti, imaju subjektivnu
sigurnost da njihova prethodna ženidba, nepopravljivo razorena, nikada nije ni bila valjana“.
Nešto je sasvim drugo nova veza proizišla i z nedavnog razvoda, uz sve patnje i konfuzije
koje to za sobom povlači za djecu i cijele obitelji, ili ako je riječ o nekome tko je uporno
propuštao ispunjavati obiteljske obveze. Mora biti jasno da to nije ideal koji evanđelje
predlaže za brak i obitelj. Sinodski su oci rekli da pastiri moraju uvijek „lučiti na prikladan
način situacije“ s pogledom koji zna razlikovati jednu od druge. Znamo da ne postoje
„jednostavni recepti.“
Apostolska pobudnica Familiaris consortio br. 84
84. Svakidašnje iskustvo, nažalost, pokazuje da oni koji su se odlučili na razvod gotovo
redovito imaju u vidu sklapanje nove veze, dakako bez katoličkog vjerskog obreda. Budući da
se radi o zlu koje, poput drugih zala, zahvaća i same katoličke sredine, s tim problemom se
valja suočiti neodloživo i s najvećom skrbi. Sinodalni su ga oci izričito proučavali. Crkva,
naime, koja je ustanovljena da svim ljudima, a posebno krštenima, donese spasenje, ne može
prepustiti samima sebi one koji su – već povezani sakramentalnim ženidbenim vezom – htjeli
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sklopiti drugi brak. Stoga se ona mora neumorno truditi da im stavi na raspolaganje svoja
sredstva spasenja.
Pastiri moraju znati da su, radi ljubavi prema istini, obvezni dobro razlikovati situacije.
Doista, postoji razlika između onih koji su se iskreno trudili da spase prvi brak a ipak su
sasvim nepravedno napušteni, od onih koji su teškom svojom krivnjom razorili kanonski
valjanu ženidbu. Konačno ima i takvih koji su sklopili drugu vezu radi odgoja svoje djece, a
koji često, prema njihovoj savjesti, imaju subjektivnu sigurnost da njihova prethodna ženidba,
nepopravljivo razorena, nikada nije ni bila valjana.
Zajedno sa sinodom toplo potičem pastire i cijelu zajednicu vjernika da pruže pomoć
razvedenima koji su se ponovno oženili. Neka velikom ljubavlju sve učine da se osjećaju
odijeljenima od Crkve, jer oni mogu, dapače i moraju, kao krštenici poticati da prisustvuju
misnoj žrtvi, da ustraju u molitvi i dadu svoj prilog djelima ljubavi i pothvatima zajednice za
pravednost, da odgajaju svoju djecu u kršćanskoj vjeri, da gaje duh pokore i to pokažu svojim
djelima, konačno da svednevice mole milost Božju. Neka Crkva moli za njih, neka ih hrabri i
prema njima se pokazuje kao milosrdna majka i tako ih sačuva u vjeri i nadi!
Crkva, ipak, ponovno potvrđuje svoju stegu, zasnovanu na Svetom pismu, prema kojoj ona ne
može euharistijskom zajedništvu pripustiti razvedene i ponovno oženjene. Oni su sami sebe
učinili nesposobnima da budu pripušteni, jer je njihovo stanje i njihov životni položaj u
objektivnoj suprotnosti sa zajedništvom ljubavi između Krista i Crkve, što je označeno i
uprisutnjeno u euharistiji. Postoji i još jedan osobiti pastoralni razlog: ako se te osobe pripuste
euharistiji, vjernici bi bili uvedeni u zabludu i krivo bi shvaćali nauku Crkve o nerazrješivosti
ženidbe.
Pomirenje u sakramentu pokore – koje bi otvorilo put sakramentu euharistije – može se
udijeliti jedino onima koji su se pokajali da su pogazili znak Saveza i vjernosti Kristu te su
iskreno spremni provoditi život koji nije u suprotnosti s nerazrješivošću ženidbe. Konkretno
to znači da muž i žena, kada iz teških razloga – na primjer radi odgoja djece – ne mogu
ispuniti obvezu rastave, preuzmu obvezu da žive u potpunoj uzdržljivosti, to jest da se
uzdržavaju od čina koji su pridržani samo bračnim drugovima.
Isto tako, poštovanje koje valja iskazivati sakramentu ženidbe, samim bračnim drugovima i
njihovim ukućanima, a i prema zajednici vjernika, zabranjuje pastirima da iz bilo kojeg
razloga ili pod bilo kakvom izlikom, pa i pastoralne naravi, održavaju za razvedene koji se
ponovno vjenčavaju bilo kakav obred. Takvo održavanje obreda davalo bi dojam nekog
sakramentalnog slavlja novog valjanog vjenčanja, pa bi prema tome dovodilo u bludnju u
svezi s nerazrješivošću valjano sklopljene ženidbe.
Postupajući na taj način, Crkva, ispovijeda svoju vjernost Kristu i njegovoj istini; istodobno
se s majčinskim srcem sagiba svojoj djeci, posebno onoj koja su bez svoje krivnje napuštena
od svoga zakonitog bračnog druga.
Čvrstim pouzdanjem ona vjeruje da će i oni koji su se udaljili od Gospodinove zapovijedi te i
dalje žive u takvom stanju, moći od Boga primiti milost obraćenja i spasenja, ako ustraju u
molitvi, pokori i ljubavi.
Logika uključivanja krštenika koji su ponovno civilno vjenčani
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 299
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299. Slažem se s opažanjem koje su iznijeli mnogi sinodski oci koji su istaknuli da „krštene
koji su razvedeni i ponovno vjenčani građanskom ženidbom treba u većoj mjeri uklopiti u
kršćanske zajednice na razne moguće načine, izbjegavajući pritom svaki povod sablazni.
Ključ njihova pastoralnog savjetovanja jest u logici uključivanja: ne samo da trebaju znati da
pripadaju Crkvi kao Tijelu Kristovu nego u njoj mogu steći radosno plodno iskustvo. Oni su
kršteni, naša braća i sestre, te Duh Sveti na njih izlijeva darove i karizme na dobro svih.
Njihovo sudjelovanje može doći do izražaja u različitim crkvenim službama: stoga je
potrebno razabrati koji se od raznih oblika isključenja, koji su sad na snazi u liturgijskom,
pastoralnom, obrazovnom i institucionalnom okviru, mogu prevladati. Ne samo da se takvi ne
smiju osjetiti izopćenima nego mogu živjeti i sazrijevati kao živi udovi Crkve te u njoj vidjeti
svoju majku koja ih uvijek prihvaća, o njima se skrbi s ljubavlju te ih ohrabruje na životnom
putu evanđelja. Valja ih uklopiti i radi skrbi o njihovoj djeci i njihovu kršćanskom odgoju, jer
su djeca na prvome mjestu.
Velika različitost situacija koje ne dopuštaju nove opće crkvene propise
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 300-301
300. Ako se uzme u obzir golema raznolikost konkretnih situacija, kao što su one koje sam
spomenuo, razumljivo je da se ni od Sinode ni od ove pobudnice nije smjelo očekivati da će
dati nova opća pravila crkvenopravne naravi, koja se mogu primijeniti na sve slučajeve. Ono
što je moguće jest jednostavno ponoviti poticaj na odgovorno i osobno pastoralno
razlučivanje pojedinih slučajeva, u kojem će se prepoznati da, budući da se „stupanj
odgovornosti razlikuje od slučaja do slučaja“, posljedice ili učinci nekoga pravila ne moraju
nužno uvijek biti isti. Prezbiteri imaju zadaću „savjetovati te osobe u odgoju za razabiranje, u
skladu s naukom Crkve i biskupovim smjernicama. U tom postupku vrijedi preispitivati
savjest u časovima promišljanja i pokore. Rastavljeni koji sklope ovu ženidbu trebaju se
zapitati kako su se ophodili s djecom pošto je ženidbeni savez zapao u teškoće, jesu li se
trudili oko pomirenja, kako je napuštenom bračnom drugu, koje su posljedice novog odnosa
na ostatak obitelji i zajednicu vjernika, te kakav primjer njihov odnos pruža mladima koji se
tek pripremaju za ženidbu. Iskreno promišljanje može osnažiti Božje milosrđe, kojega nitko
nije lišen. Riječ je o putu praćenja i razlučivanja koji navodi te vjernike da osvijeste svoje
stanje pred Bogom. Razgovor sa svećenikom in foro interno pomaže im donijeti ispravan sud
o zaprjekama punijem sudjelovanju u životu Crkve, kao i sud o koracima koji im mogu
pogodovati i pospješiti njegovo ostvarenje. Budući da u zakonu kao takvom nema postupnosti
(usp. FC 34), to razabiranje nikad ne smije djelovati mimo zahtjeva evanđeoske istine i
milosrđa što ih Crkva nalaže. U tu svrhu treba osigurati nužne uvjete krotkosti, pridržanosti i
ljubavi prema Crkvi i njezinu nauku, u iskrenom ispitivanju Božje volje i želji da se nađe
odgovor koji će se s njom što više suobličiti. To su stavovi od temeljne važnosti za
izbjegavanje velike opasnosti od nesporazuma, kao što je shvaćanje prema kojem svako
svećenik može začas „srediti iznimke“, ili da postoje osobe koje mogu ishoditi sakramentalne
povlastice u zamjenu za usluge. Kad se odgovorna i diskretna osoba, koja ne teži stavljati
vlastite želje iznad općeg dobra Crkve, nađe s pastirom koji zna prepoznati ozbiljnost pitanja
koji mu je podastrt, izbjegava se opasnost da određeno razlučivanje dovede do toga da misle
kako Crkva podržava dvostruki moral.
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301. Za prikladno razumijevanje mogućnosti i potrebe za posebnim razlučivanjem u
određenim „neredovitim“ situacijama, jedna se stvar mora uvijek uzeti u obzir, kako se nikad
ne bi pomislilo da se zahtjevi evanđelja na bilo koji način žele umanjiti.Crkva posjeduje
solidno razmišljanje u vezi s ublažavajućim uvjetima i okolnostima. Stoga se ne može
jednostavno reći da svi oni koji se nalaze u nekoj od takozvanih „neredovitih“ situacija žive u
smrtnom grijehu, lišeni posvetne milosti. Ovdje se krije nešto više od pukog nepoznavanja
propisa. Pojedinac može dobro poznavati propis, ali ima velike teškoće u razumijevanju
vrednota sadržanih u ćudorednom propisu ili se može nalaziti u konkretnim prilikama koje mu
ne dopuštaju djelovati drukčije i donositi druge odluke a da ne učini novi grijeh. Kao što su
sinodski oci rekli, pojedini čimbenici mogu ograničiti nečiju sposobnost odlučivanja. Već je
sveti Toma Akvinski shvatio da netko može imati milosti i ljubavi, a ipak biti nesposoban
dobro vršiti kreposti; drugim riječima, iako netko može posjedovati sve ulivene ćudoredne
kreposti, on ne očituje jasno postojanje bilo koje od njih, jer ima teškoća s njihovim
izvanjskim izvršenjem: „Za neke se svece kaže da nisu posjedovali određene kreposti, jer su
imali teškoća u njihovu činjenju, […] ipak su bili urešeni svim krepostima.(Usp. Summa
Theologiae, De malo)“
Logika milosrđa
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 311-312
311. Učenje moralne teologije ne bi trebalo propustiti usvojiti ova promišljanja, jer iako je
istina da treba paziti na cjelovitost moralnog učenja Crkve, posebnu pozornost treba uvijek
posvećivati naglašavanju i poticanju najviših i središnjih vrijednosti evanđelja, posebno da
prvo mjesto pripada ljubavi kao odgovoru na potpuno besplatnu ponudu Božje ljubavi.
Pokatkad nam je vrlo teško ostaviti mjesta u pastoralu za bezuvjetnu božju ljubav.
Postavljamo toliko uvjeta milosrđu da ga lišavamo konkretnog smisla i stvarnog značenja. To
je najgori način razvodnjavanja evanđelja, Istina je, primjerice, da milosrđe ne isključuje
pravdu i istinu, ali prije svega moramo reći da je milosrđe punina pravde i najjasnije
očitovanje Božje istine. Stoga treba uvijek držati da je svako teološko shvaćanje koje u
konačnici dovodi u sumnju svemogućnost samoga Boga, a osobito njegovo milosrđe, potpuno
neprimjereno.
312. To nam pruža okviri ozračje koje nam pomaže izbjegavati hladni birokratski moral u
pristupanju osjetljivim temama i postavlja nas u kontekst pastoralnog razlučivanja ispunjena
milosrdnom ljubavlju, koja je uvijek spremna razumjeti, oprostiti, nadati se i iznad svega
integrirati. To je logika koja bi trebala prevagnuti u Crkvi i voditi nas do toga da otvorimo
srce onima koji žive u najudaljenijim egzistencijalnim periferijama. Potičem vjernike koji se
nalaze u složenim situacijama da s povjerenjem porazgovaraju sa svojim pastirima ili
vjernicima laicima koji žive u predanosti Gospodinu.
b. Djeca
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 51
51. Spomenuta je također ovisnost o drogama kao jedna od rana našeg doba, zbog koje mnoge
obitelji trpe a nije rijedak slučaj i da ona razori obitelj. Isto vrijedi i za alkoholizam, ovisnost o
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kocki i druge vrste ovisnosti. Obitelj bi mogla biti mjesto prevencije i usvajanja dobrih
pravila, ali društvo i politika nikako da shvate kako obitelj u riziku gubi sposobnost da reagira
i pomogne svojim članovima […]. Opažamo teške posljedice toga rasula u uništenim
obiteljima, djeci bez korijena, napuštenim starijim osobama, djeci siročadi živih roditelja,
adolescentima i mladima dezorijentiranima i bez potpore. Kao što su istaknuli meksički
biskupi, postoje žalosne pojave obiteljskog nasilja koje su plodno tlo za nove oblike društvene
agresivnosti, jer obiteljsko odnosi objašnjavaju također sklonost razvijanju nasilne osobnosti.
To je često slučaj s obiteljima u kojima nema komunikacije; u kojima prevladavaju obrambeni
stavovi i gdje članovi nisu jedni drugima potpora; u kojima ne postoje obiteljske aktivnosti
koje pospješuju sudjelovanje; u kojima su odnosi među roditeljima konfliktni i nasilni a
između roditelja i djece označeni neprijateljstvom. Nasilje unutar obitelji škola je srdžbe i
mržnje u temeljnim ljudskim odnosima.
c. Stariji i bolesni
Apostolska pobudnica Familiaris consortio br. 27
27. Ima kultura koje pokazuju posebno poštovanje i veliku ljubav prema starijim osobama:
daleko od toga da bude izgnana iz obitelji ili trpljena kao beskoristan teret, starija osoba ostaje
uključena u obiteljski život, i dalje djelatno i odgovorno u njemu sudjeluje – s time da mora
poštovati samostalnost nove obitelji – i osobito ona vrši dragocjeno poslanje da bude svjedok
prošlosti i vrelo mudrosti za mlade i za budućnost.
Naprotiv, drug kulture, posebno pod utjecajem industrijskog i urbanog razvoja, dovele su i
dalje dovode starije osobe do neprihvatljivih oblika rubnosti, što je ujedno izvor silnih patnji
za njih same i duhovnog osiromašenja za tolike obitelji.
Nužno je da Crkva u svom pastoralnom djelovanju potiče sve da otkrivaju i vrednuju ulogu
starijih osoba u građanskoj i crkvenoj zajednici, a osobito u obitelji. Zapravo, život starijih
osoba pomaže nam da osvijetlimo ljestvicu ljudskih vrednota; on pokazuje neprekidnost
naraštaja i čudesan je dokaz međuovisnosti Božjeg naroda. Starije osobe često imaju karizmu
da prevladaju prepreke među naraštajima prije nego one postanu nesavladive: koliko je djece
našlo razumijevanja i ljubavi u očima, riječima i milovanjima starijih osoba! I kolike su starije
osobe rado potpisale one nadahnute biblijske riječi: „Unuci su vijenac starcima!(Prop 17,6)“
Apostolska pobudnica Amoris laetitia br. 191
191. „Ne zabaci me u starosti: kad mi malakšu sile, ne zapusti me!“ (Ps 71,9). To je vapaj
starca koji se boji zaborava i prijezira. Kao što nas Bog poziva da budemo njegova oruđa za
slušanje prošnje siromašnih, tako od nas očekuje da čujemo vapaj starijih osoba. To je izazov
za obitelji i zajednice jer Crkva se ne može i ne želi prikloniti mentalitetu bezosjećajnosti, a
još manje ravnodušnosti i prijezira prema starosti. Moramo probuditi kolektivni osjećaj
zahvalnosti, poštovanja, prihvaćanja, koji će pomoći starijima da se osjećaju živim dijelom
svoje zajednice. Starije su osobe muškarci i žene, očevi i majke koji su bili prije nas na
našemu istom putu, u našem istom domu, u našoj svakidašnjoj borbi za život dostojan
čovjeka. Doista, kako bih želio Crkvu koja izaziva kulturu odbacivanja preobilnom radošću
zagrljaja između mladih i starijih!
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d. Osobe bez obitelji
Apostolska pobudnica Familiaris consortio br. 85
85. Želim još dodati nekoliko riječi za onu skupinu osoba koje, zbog konkretnih uvjeta u
koima moraju živjeti – a da to često nisu htjele – smatram osobito bliskima Srcu Kristovu, i
zaslužuju dakle naklonost i brižnu skrb Crkve i pastira.
U svijetu postoji velik broj osoba koje se, na žalost, ni na koji način ne mogu odnositi na ono
što bi se moglo nazvati obitelj u pravom smislu riječi. Veliki dijelovi čovječanstva žive u
uvjetima potpunog siromaštva, u kojima promiskuitet, nedostatak stanova, nepostojani i
nesređeni odnosi, potpuni nedostatak kulture praktički ne dopuštaju da možemo govoriti o
pravoj obitelji. Ima i osoba koje su iz različitih razloga ostale same na svijetu. Ipak je i njima
upravljena „radosna vijest o obitelji“.
Glede onih koji žive u krajnjem siromaštvu, već sam govorio o hitnosti i nužnosti da se
odvažno poradi na tome te se pronađu rješenja, pa i na političkoj razini, koja će omogućiti da
im se pomogne te nadvladaju taj neljudski položaj bijede. To bi trebala biti solidarna zadaća
čitavog društva, ali na osobit način zadaća nadležnih vlasti, jer to spada u njihovu dužnost i
odgovornost, kao što bi to trebala biti i zadaća obitelji, koje moraju pokazati veliko
razumijevanje i spremnost da pruže pomoć.
Onima koji nemaju prirodne obitelji valja još više otvoriti vrata velike obitelji . Crkve, koja se
obistinjuje u biskupijskoj i župskoj obitelji, u osnovnim crkvenim zajednicama ili u
apostolskim posjetima. Na ovome svijetu nitko nije bez obitelji: Crkva je dom i obitelj svima,
posebno onima koji su izmoreni i opterećeni.
e. Osobe u oskudici
Opća audijencija pape Franje – srijeda, 3. lipnja 2015.
„Obitelj ima mnoge probleme koje je stavljaju na kušnju. Jedna od tih kušnji je siromaštvo.
Mislimo na mnoge obitelji koji žive na periferijama velegradova, ali također u ruralnim
područjima… Kolika bijeda, kolika degradacija! U nekim krajevima to stanje dodatno
pogoršavaju ratovi. Rat je uvijek nešto strašno. Usto, posebno pogađa civilno stanovništvo i
obitelji. Rat je zaista "majka svih siromaštava", rat osiromašuje obitelj i ubija živote, duše i
oduzima čovjeku ono što mu je najsvetije i najdraže. Usprkos svemu tome, postoje mnoge
siromašne obitelji koje nastoje živjeti dostojanstveno u svakodnevnom životu, uzdajući se
često u Božji blagoslov. Ta lekcija, međutim, ne smije opravdati našu ravnodušnost, već mora
još više povećati naš stid zbog postojanja tolikog siromaštva! Gotovo je čudo što se, i u
siromaštvu, obitelj nastavlja formirati, pa čak i sačuvati – kako može – posebnu humanost
svojih veza. To ljuti i smeta one tvorce planova o blagostanju, koji smatraju osjećaje, rađanje,
obiteljske veze sporednom varijablom kvalitete života. Oni ništa ne razumiju. Trebali bismo
se, naprotiv, svi pokloniti tim obiteljima, jer su one prave škole čovjekoljublja koje spašava
društvo od barbarstva. Što nam ostaje ako popustimo pred ucjenama moći i bogatstva, nasilja
i novca, i odreknemo se ljubavi koju pruža obitelj? Do nove građanske etike doći će tek kada
odgovorni za javni život izvrše preustroj društvene veze počevši od borbe protiv izopačene
spirale obitelji i siromaštva, koja nas vodi u propast. Današnja se ekonomija često
specijalizirala u uživanju individualnog blagostanja, ali naveliko prakticira iskorištavanje
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obiteljskih veza. To je teško proturječje! Neizmjerni rad što ga čine obitelji ne izražava se,
naravno, u bilancama! Naime, ekonomija i politika škrtare u davanju priznanja u tome
pogledu. Pa ipak, nutarnja izgradnja osobe i kolanje dubokih osjećaja u društvu imaju upravo
ondje svoj stožer. Ako se to ukloni, sve se ruši. Nije posrijedi samo pitanje hrane. Govorimo o
poslu, govorimo o obrazovanju, govorimo o zdravstvu. Važno je to dobro shvatiti. Ostajemo
uvijek veoma ganuti kada vidimo slike gladne i bolesne djece koje dolaze iz mnogih dijelova
svijeta. Istodobno, ostajemo duboko dirnuti također ozarenim pogledom mnoge djece, lišene
svega, koja idu u derutne škole, kada s ponosom pokazuju svoju olovku i bilježnicu. I s koliko
samo ljubavi gledaju svoga učitelja i učiteljicu! Djeca zaista znaju da čovjek ne živi samo o
kruhu! I obiteljska ljubav; kada zavlada bijeda djeca trpe, jer ona žele ljubav, obiteljske veze.
Mi kršćani bismo trebali biti sve bliži obiteljima koje siromaštvo stavlja na kušnju. Ali
razmislite, svi vi poznajete nekoga: nezaposleni otac, nezaposlena majka… i obitelj pati, veze
slabe. To je ružno. Zapravo, društvena bijeda pogađa obitelj i katkad je razara. Nezaposlenost
ili gubitak posla, ili nesigurnost radnoga mjesta, snažno utječu na obiteljski život, stavljajući
na tešku kušnju odnose. Životni uvjeti u najsiromašnijim četvrtima, s problemima vezanim uz
stanovanje i prijevoz, kao i smanjivanje socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih službi, stvaraju
dodatne teškoće. Tim materijalnim faktorima treba pridodati štetu koju obitelji nanose lažni
modeli, koje šire masovni mediji utemeljeni na konzumerizmu i kultu vanjštine, koji utječu na
najsiromašnije društvene slojeve i povećavaju raspad obiteljskih veza. Potrebno je liječiti
obitelji, liječiti duboke osjećaje koji povezuju članove obitelji, kada bijeda stavlja obitelj na
kušnju! Crkva je majka i ne smije zaboraviti tu dramu svoje djece. I ona mora biti siromašna
kako bi bila plodna i kadra odgovoriti na toliku bijedu. Siromašna Crkva je Crkva koja
prakticira dragovoljnu jednostavnost u svom životu – u svojim ustanovama i u načinu
življenja svojih članova – kako bi srušila svaki zid koji je dijeli od ljudi, napose siromašnih.
Trebamo moliti i djelovati. Usrdno se molimo Gospodinu da nas prodrma kako bi naše
kršćanske obitelji postale protagonisti te revolucije obiteljske blizine, koja nam je u ovom
času tako nužna! Od te je obiteljske blizine Crkva sačinjena od samih početaka. I ne
zaboravimo da je sud onih koji su u potrebi, malenih i siromašnih predznak Božjeg suda (Mt
25,31-46). Ne zaboravimo to i učinimo sve ono što je u našoj moći kako bismo pomogli
obiteljima da idu naprijed u kušnji siromaštva i bijede koji pogađaju obiteljske osjećaje i veze.
Biblija kaže ovako: " Sine moj, ne uskraćuj milodara siromahu i ne daj da dugo iščekuju oči
ubogoga. Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. Ne razdražuj srca
ogorčena i ne pusti uboga da čeka na dan tvoj. Ne odbij molbe nevoljnika i ne odvraćaj lice
svoje od siromaha. Ne odvrati pogleda svoga od potrebita i ne daj nikomu prilike da te kune"
(Sir 4, 1-5a). Jer to će biti ono što će učiniti Gospodin – kaže se u Evanđelju – ako ne budemo
toga činili.“

4. Pitanja za razgovor:
• Što moramo promijeniti kad se nađemo pred tim situacijama koje pokazuju slabosti?
• Koji konkretan doprinos možemo dati pastoralnim inicijativama naše Crkve i naše
zajednice?
• Kako se odnositi prema braći i sestrama koji su rastavljeni i ponovno vjenčani?
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• Na koji se način ponovno rastavljeni i civilno vjenčani mogu uključiti u život mjesne
crkve?

5. Literatura:
o Ivan Pavao II., Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom
svijetu „Familiaris consortio“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.
o Papa Franjo, Apostolska pobudnica o ljubavi u obitelji „Amoris laetitia“, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 2016.
o http://www.svtoma.com/files/Download/KATEHEZE/PAPA_KATAHEZE/Izopacena
%20spirala%20obitelji%20i%20siromastva.pdf (pristupljeno 24. listopada 2017.)
o http://www.laudato.hr/Duhovnost/Zelite-li-znati-vise/Izmolite-ovu-molitvu-svetogIvana-Pavla-II-za-obi.aspx?feed=allNews (pristupljeno 24. listopada 2017.)

*napomena: Ovaj materijal je pripremilo Povjerenstvo za obitelj Predsjedništva MVOFS-a, a
za mjesečnu temu prilagodilo Povjerenstvo za formaciju Hrvatskoga nacionalnog bratstva
OFS-a. Iako je materijal nešto opsežniji od onih predviđenih za druge mjesece, smatrali smo
potrebnim dati cjeloviti tekst pojedinih brojeva iz crkvenih dokumenata, a preporučamo da se
u pripremi teme vodi računa o vremenu koje je na raspolaganju za obradu teme na susretu
bratstva.
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3) ožujak: Muškarac i žena – sloboda u jednakosti i različitosti

Muškarac i žena - sloboda u jednakosti i različitosti
1. Molitva
1 Kor 13, 1-13
Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili
cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru
da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam!
I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih
imao - ništa mi ne bi koristilo.
Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije
nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se
istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nikad ne prestaje.
Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.
Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje.
A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.
Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejaće, rasuđivah kao nejače.
A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada - licem u lice! Sada spoznajem
djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
Sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav.
2. Uvod u temu
Godine 2013. kardinali izabiru novog papu - papu Franju. Njegova prva enciklika Lumen fidei
(Svjetlo vjere) koju piše zajedno s prethodnikom papom Benediktom XVI. govori o vjeri.
Sljedeća pod imenom Laudato si´ (Hvaljen budi) govori o našem jedinom i zajedničkom
domu, planetu Zemlji kojega valja čuvati. Nakon spomenutih enciklika, svjelo dana ugledale
su dvije apostolske pobudnice, nastale kao plod prethodno održanih biskupskih sinoda,
Evangelii Gaudium (Radost evanđelja) koja govori o evangelizacijskoj službi Crkve u
suvremenom svijetu te Amoris laetita (Radost ljubavi) koja je usmjerena na obiteljsku
problematiku.
Duh Sveti puše gdje hoće i kako hoće (usp. Iv 3, 8), a mi ljudi pozvani smo uočavati znakove
kojima nas poučava i u istini vjere ih tumačiti. Stoga je važno primjetiti kako Duh priprema i
usmjerava vjernike na ono što je potrebno pojedinom vremenu kako bi (p)ostalo u Božje.
Prva spomenuta enciklika potvrđuje koliko je važna vjera i njene istine baš takve kakve su
nam predane još od prvih stoljeća, dok nas druga opominje da živimo na Zemlji i da je
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ostvarenje Kraljevstva Božjega zadatak za nas ovdje i sada. Nakon njih dolaze apostolske
pobudnice od kojih nas prva još jednom usmjerava na važnost svjedočenja, a potom, može se
reći, kao ,,kruna” stiže i ona posljednja koja u središte stavlja brak i obitelj.
Brak i obitelj dobivaju središnje mjesto u evangelizacijskoj zadaći Crkve, odnosno, oni su
ključ za pastoralno obraćenje zajednice vjernika, ali i napredak čitavog čovječanstva u smislu
očuvanja vrijednosti koje promiču kulturu života nasuprot vladajućoj kulturi smrti.
3. Razrada teme
a) Biblijska utemeljenost braka (ženidbe)
Bog je čovjeka stvorio na svoju sliku (usp. Post 1, 27) i upravo ga ta specifičnost čini
sudionikom Božje dobrote, ljepote i ljubavi u ovome svijetu. Katekizam Katoličke Crkve
ističe: „Stvorivši ljudsko biće kao muško i žensko, Bog na jednak način daje osobno
dostojanstvo muškarcu i ženi. Čovjek je osoba, i to vrijedi jednako za muškarca kao i za ženu
jer su oboje stvoreni na sliku i priliku osobnog Boga.“2
Prilikom stvaranja čovjeka u 27. retku Knjige Postanka prvo čitamo ,,stvori Bog čovjeka”
odnosno u jednini, a zatim ta jednina prelazi u množinu dopunjenjem ,,muško i žensko stvori
ih”. Tako je naglašeno da je čovjek sličan Bogu jer je Bog u sebi zajedništvo osoba, ali i da je
spolnost ključna stavka po kojoj je čovjek od čovjeka kao osoba različit.
Čovjek je stvoren kao muško i žensko i ta stvarnost, osim što ga čini trajno usmjerenim na
Boga, čini ga i predstavnikom Boga na zemlji. Čovjek je po svojoj spolnosti pozvan postati
sustvaratelj Božji: „Jedan i drugi spol je, s jednakim dostojanstvom, iako na različit način,
slika Božje moći i nježnosti. Sjedinjenje muža i žene u braku jest jedan način nasljedovanja, u
tijelu, Stvoriteljeve plemenitosti i plodnosti: „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione
uz svoju ženu, i bit će njih dvoje jedno tijelo.“ (Post 2, 24) Iz tog sjedinjenja potječu sva
pokoljenja čovječanstva.“3
Ljudska spolnost sastavni je dio stvarne sposobnosti za ljubav koju je Bog upisao u
muškarca i ženu jer: „Spolnost je temeljna sastavnica osobnosti, njezin način bivovanja,
očitovanja, ophođenja i življenja ljudske ljubavi. Doista, osoba po spolnosti dobiva one
značajke koje ju na biološkoj, psihološkoj i duhovnoj razini čine muškarcem ili ženom, te
stoga imaju veliku snagu i značenje za postizanje zrelosti svakog pojedinog čovjeka i za
njegovo uključenje u društvo.“4
Supružnici se predaju jedan drugom i stvaraju najljepši mogući dar cijelom
čovječanstvu – novoga čovjeka! „Prava bračna ljubav uzeta je u božansku ljubav te se
otkupiteljskom Kristovom snagom i spasonosnim djelovanjem Crkve upravlja i obogaćuje da
tako supruge uspješno privede Bogu, da im pomogne i utvrdi i u uzvišenoj zadaći oca i

Katekizam Katoličke Crkve, Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb, 1994., br. 2334.
Isto, br. 2335
4
Sveti zbor za katolički odgoj, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi. Obrisi spolnoga odgoja., Zagreb, 1984., br.
4.
2
3

20

majke.“5 Takva stvarajuća ljubav nadilazi prijateljstvo i požudu te usmjerava pogled na nešto
uzvišenije i bolje.
Crkva danas ide do te mjere da uspoređuje ljubav supružnika sa slikom Božje ljubavi unutar
Trojstva. Kada se sv. Pavao u Poslanici Efežanima osvrće na redak iz Knjige Postanka o
muškarcu i ženi koji postaju jedno tijelo (usp. Post 2, 24) on zaključuje „Otajstvo je to veliko!
Ja smjeram na Krista i na Crkvu.“ (Ef 5, 32) Otajstvo naše vjere jest da je naš Bog Trojstvo i
da je ljubav (usp.1 Iv 4, 8) što bi značilo da, ako je Bog iz ljubavi stvorio nas, a supružnici su
bračnim sjedinjenjem sposobni donijeti na svijet novoga čovjeka, onda bračni čin čini
vidljivim nešto od nevidljiva otajstva Božjeg. Čovjek je odsjaj otajstva samoga Boga.
b) Brak (ženidba) kao sakrament
Sakrament ženidbe Božje je zapečaćenje ljudske ljubavi uz obilatu milosnu pomoć. Ženidba
je božansko-ljudska ustanova, ljudska jer ,,bračno zajedništvo ima svoje korijene u prirodnom
dopunjavanju što postoji između muža i žene, a hrani se osobnom spremnošću bračnih
drugova da dijele cjelovitost svoga životnog nauma, sve što imaju i što jesu: stoga je takvo
zajedništvo plod i znak dubokog ljudskog zahtjeva.”, a božanska jer ,,u Kristu Gospodinu,
Bog prihvaća taj zahtjev, potvrđuje ga, pročišćuje i uzdiže privodeći ga sakramentom ženidbe
njegovu savršenstvu.” 6
Kada govorimo o braku kao sakramentu ponovno se vraćamo na činjenicu da je, za razumjeti
ga, važno naglasiti da je čovjek stvoren kao muško i žensko. Brak je zajedništvo muškarca i
žene. Svaki čovjek pozvan je prihvatiti sebe kao biće određeno spolom. Prihvatiti sebe odnosi
se na ljubljenje sebe kao bića stvorena od Boga.
Neosporno je da se muškarac razlikuje od žene i obrnuto, počevši od fizičkog izgleda pa
nadalje. Sakrament braka je pravo mjesto na kojemu to možemo vidjeti jer u braku ni jedan
spol u odnosu na drugi nema povlašten položaj. U braku je svaki bračni drug pojedinačno
pozvan u zajedništvu dati onome drugome ono što mu nedostaje.
U kršćanskom braku žena nije potlačena, a muškarac joj nije nadređen. Današnjem društvu
potrebno je, kroz svjedočanstvo ljepote bračnog zajedništva, posvješćivati Božji naum po
kojemu je Bog stvorivši čovjeka kao muškarca i ženu, darovao i jednom i drugom isto
dostojanstvo. Muškarac i žena jedno drugo traže, potrebni su jedno drugoga kako bi se mogli
nadopunjavati, rasti i ostvarivati svoje poslanje.
Crkva daruje vjernicima sakrament braka koji je za njih ,,istodobno poziv i zapovijed da
zauvijek ostanu jedno drugom vjerni, unatoč iskušenjima i teškoćama, velikodušno poslušni
Gospodinovoj volji: ,,Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.” 7
c) Pastoral braka i obitelji

Drugi vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu „Gaudium et spes“, u:
Dokumenti, Zagreb, 1972., br. 48.
6
Ivan Pavao II., Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu „Familiaris
consortio“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997., br. 19.
7
Isto, br. 20.
5
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Dokument Hrvatske biskupske konferencije pod imenom Direktorij za pastoral sakramenata u
župnoj zajednici bavi se i sakramentom ženidbe.
Sa stavom da sve više dolazi do raspada bračnih vrijednosti, ali je i dalje visok postotak onih
koji se vjenčaju u Crkvi, biskupi naglasak stavljaju na važnost priprave za sakrament ženidbe.
Predložena priprava sastoji se od daljnje, bliže i neposredne priprave.
Pod daljnom pripravom misle se na pripravu koja počinje u samome djetinjstvu. Odgovorni za
tu pripravu na prvom mjestu su roditelji koji trebaju dati ispravno svjedočanstvo bračnoga
života, ali i Crkva u smislu potpore roditeljima te redovitog pastoralnog rada sa djecom i
adolescentima.
Bliža priprava odnosi se na ,,tečaj priprave za brak” u kojem su dužni sudjelovati svi
zaručnici. Ustalila se praksa da tečajeve vodi raznolik tim voditelja koji ima interdisciplinaran
pristup u obradi bračne tematike (svećenici, liječnici, psiholozi, bračni parovi itd.).
Za neposrednu pripravu odgovorna je župna zajednica. Zaručnici bi se godinu dana ili 6
mjeseci prije sklapanja ženidbe trebali javiti župniku i započeti pripravu kojoj je cilj da
zaručnici prodube svoju vjeru uz podršku župne zajednice.
Osim ove pripreme, poseban naglasak stavljen je i na pastoral mladih brakova i obitelji. Mladi
bračni parovi često naizlaze na poteškoće vezane uz početak bračnog života. Supružnici se
moraju priviknuti na zajednički život, navike bračnog partnera, različite potrebe i želje koje
proizlaze iz prirodne različitosti muškarca i žene. Pred njih uskoro dolaze i izazovi
otvorenosti životu, očinstva i majčinstva, odgoja djece te osiguravanja financijskih sredstava
potrebnih za život obitelji.
Jednako tako važna je i skrb za starosni brak te udovištvo. Iskustvo bračnih partnera s
dugogodišnjim bračnim stažom dragocjeno je za one na početku bračnog puta. Mladim
ljudima potrebni su svjedoci koji će ih uputiti na pravo značenje i smisao sakramenta braka u
današnjem vremenu.
4. Pitanja za razgovor:
• Čovjek je stvoren na sliku Božju. Muškarac i žena imaju jednako dostojanstvo, ali su
različiti. Postoji li ta svijest u našem društvu? Ugrožava li drugačije shvaćanje ishod
veze/zaručništva/braka? U čemu se očituju razlike između muškarca i žene?
• U apostolskoj pobudnici Amoris laetita papa Franjo karakteristike koje sv. Pavao
koristi o ljubavi u Hvalospjevu ljubavi primjenjuje na brak. Jesu li kršćanske obitelji
danas svjesne svetosti obitelji ili je brak olako shvaćena stvarnost?
• Govori li se danas u Crkvi dovoljno o izazovima braka? O kojima bi se trebalo
govoriti više? Kako to promijeniti?
• Hrvatska biskupska konferencija u Direktoriju za pastoral sakramenata dala je brojne
prijedloge za unaprijeđenje priprave za brak. Koje smatrate prikladnima, a koje ne? Na
koji način mi kao članovi župne zajednice možemo pomoći mladim obiteljima?
5. Literatura:
o Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008.
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o Drugi vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu
,,Gaudium et spes” u: Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1972.
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zajednici, Zagreb, 2008.
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4) travanj: Izazov majčinstva

Izazov majčinstva

1.Molitva
Dobri Oče, slavim te i zahvaljujem ti što si me u svojoj neizmjernoj ljubavi stvorio kao ženu.
Hvala ti na tvome naumu da stvoriš muško i žensko,
da njih dvoje budu jedno kako bi odražavali
ljubav Presvetoga Trojstva.
Hvala ti na sakramentu ženidbe u kojemu pronalazim snagu.
Hvala ti na suprugu s kojim sam pred tobom sklopila savez ljubavi
i na koga se mogu osloniti.
Hvala ti na daru biološke i duhovne plodnosti.
Hvala na daru očinstva i majčinstva po kojem, rađajući nove živote
na zemlji, rađamo nove duše za vječnost.
Tebi, vječni Oče, izvoru hrabrosti i pouzdanja za otvorenost životu,
zahvaljujem na daru života djece
koju si mi povjerio na čuvanje i odgoj.
Ispuni me svojom nježnošću i pomozi mi
da u suprugu i djeci prepoznajem tebe.
Daj da sve što činim za njih, činim iz ljubavi prema tebi.
Ti najbolje poznaješ moju nutrinu i moje ranjenosti.
Po Kristovim svetim ranama ozdravi me i osnaži da budem
spremna oprostiti. Pomozi mi da svojim riječima i djelima
ne ranjavam svoje bližnje.
Ohrabri me da se ne zatvaram u sebe. Otvori moje majčinsko
srce za potrebe drugih u Crkvi i društvu, čineći tako ovaj svijet
čovječnijim. Molim te da budeš blizu svim majkama, a osobito
onima u teškoćama i onima koje svoje majčinstvo žive
pritisnute nametnutim bremenima.
Molim te pošalji svoga Svetoga Duha da mi pomogne rasti u
krepostima i nadvladavati slabosti kako bih zajedno s članovima
svoje obitelji mogla kročiti putem svetosti i naposljetku vratiti se u
Tvoj očinski zagrljaj.
To te molim po zagovoru Blažene Djevice Marije i ostalih svetih
žena na čijim se primjerima želim nadahnjivati.
Amen.
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2. Uvod u temu
Povodom održavanja Trećega nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se
održati u svetištu Gospe od Otoka u Solinu, Katolička Crkva u Hrvata želi svim ženama i
majkama odati priznanje i iskazati zahvalnost za sve ono što su učinile i što čine u obitelji,
Crkvi i društvu, kao supruge i majke, sestre i kćeri, nevjeste i svekrve, bake i unuke, po
različitim zanimanjima koja obavljaju. Osobito se ističe uloga majčinstva. Biti majka – to je
uloga koju može odigrati samo žena. Žena – majka je otvorena životu. Ona čuva savez sa
životom tako što daruje svoje tijelo da bude prva kolijevka djeci što ih donosi na svijet,
usprkos teškoćama i problemima. Žena – majka je hrabra i požrtvovana. Ona ne odustaje pred
preprekama odgoja djece, nego se s njima suočava hvatajući se u koštac s izazovima i često
pogubnim utjecajima medija i društva.
Papa Franjo majke potiče da ne dopuste da im išta oduzme duboku radost majčinstva. Potiče
ih da se trude zadržati radostan zanos usred briga i problema, moleći Gospodina da u njima
sačuva radost kako bi ju mogli prenijeti svojoj djeci i biti prenositeljice Radosne vijesti
budućim naraštajima.
3. Razrada teme
Bog – izvor majčinstva
Bog je izvor majčinstva. Bog je stvoritelj svega. On nas, kao svoju djecu, neizmjerno ljubi. U
sebi ujedinjuje najljepše od očinstva i majčinstva. On poput glinenih posuda oblikuje žene u
njihovoj ženstvenosti, u njihovu majčinstvu, kada i same postaju posuda za novi život koji
Bog s ljubavlju stvara u njima.
Što kaže Sveto pismo?
Poslušajte me, vi zemlje na moru! Pazite, vi narodi daljine: Gospod me je pozvao od krila
materina, imenovao me je od krila materina (Iz 49,1).
Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i
zaboravila, tebe ja zaboravit neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su
mi pred očima (Iz 49, 15-16).
Izaija nas hrabri u ova dva kratka teksta. Govori o svom pozivu, svom stvaranju, ali i o mojem
i tvojem stvaranju. Bog nas je htio od početka. Otac i majka su nam pružili ograničenu
ljudsku ljubav, a Bog nas je stvorio božanskom, bezuvjetnom ljubavlju. Majčinstvo daje novu
dimenziju života. Rođenjem djeteta drukčije se gleda na život. Možemo li uopće izmjeriti
koliko ljubimo svoju djecu? A kakva je tek onda Božja ljubav? Bog nas je sve urezao u svoj
dlan! Njemu je stalo do mene i on me ne zaboravlja. Vjerujemo li mi uistinu u tu i takvu
ljubav?
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Savez žene i života – preduvjet majčinstva
Savez žene i života podrazumijeva prihvaćanje same sebe kao žene i svoje plodnosti, kako bi
se kao žena s povjerenjem mogla otvoriti životu kao Božjem daru. Premda žena jest
nositeljica života, ona ga nije sposobna sama stvoriti. Zato treba supruga i Boga.
Život, istina, kroz nju prolazi i ona ga rađa na svijet, ali ne za sebe, jer dijete je ponajprije
Božje dijete koje joj se kao majci, zajedno s ocem djeteta, povjerava na čuvanje, skrb i odgoj.
Savez žene i života uspostavlja se i kada žena uzmogne prihvatiti križ neplodnosti i služiti
životu na druge načine, npr. posvojenjem, udomljenjem ili volontiranjem u ustanovama u
kojima se skrbi o djeci, nemoćnima i starijima.
Što kaže Crkva?
Ljudski je život svet zato što od samog početka uključuje stvaralačko Božje djelo i trajno
ostaje u osobitom odnosu sa Stvoriteljem, svojom jedinom svrhom. Samo je Bog Gospodar
života od njegova početka do kraja te nitko, ni u kakvim okolnostima, ne može prisvojiti
pravo izvornog uništenja nedužnog ljudskog bića. (KKC 2258)
Majka surađuje s Bogom u nastanku čuda novoga života. Majčinstvo je plod posebnog
potencijala ženskog tijela, koji stvaralačkim značajem služi začeću i rađanju novoga čovjeka.
Svaka žena sudjeluje u misteriju stvaranja koje se obnavlja svakim rađanjem. Svako dijete
ima svoje mjesto u Božjem srcu od vječnosti, i u trenutku u kojem je začeto obistinjuje se
Stvoriteljev vječni san. (Amoris laetitia, 168)
Ostvarivanje odgovornog roditeljstva uključuje, dakle, i to da bračni drugovi u potpunosti
priznaju vlastite dužnosti prema Bogu, prema samima sebi, prema obitelji i ljudskom društvu,
u ispravnom redoslijedu vrednota. (Humanae vitae, 10)
O ženi kao nositeljici i promicateljici kulture života govori i enciklika Ivana Pavla II.
Evangelium vitae o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života. Srž te enciklike možda
najbolje izražava rečenica iz broja 5: Poštuj život, svaki ljudski život, brani ga, voli ga i služi
mu!
Djeca – majčinstvo u svagdašnjici
Majčinstvo se živi, ostvaruje, konkretizira u odnosu s djetetom u nebrojenim nijansama.
Majčinsko poslanje donosi neslućene mogućnosti, traži brojne žrtve, ali i rađa nove
potencijale. Poslanje je to koje izgrađuje i u kojem se izgrađuje, u kojem se raste, koje mijenja
i u kojem se mijenja. U cilju ispunjavanja poslanja u konkretnosti svagdašnjice, majka u Bogu
treba pronalaziti izvor snage u zahvalnosti i radosti povjeravajući mu strahove, brige i bojazni
oko podizanja djece. U zajedništvu sa suprugom, užom i širom obitelji, razmjenjujući iskustva
i s drugim majkama, majčinstvo u svakidašnjici biva ohrabreno, obogaćujuće, upotpunjeno i
ljepše.
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Što kaže Sveto pismo?
Lk 8, 4-15:
Kad se skupio silan svijet te iz svakoga grada nagrnuše k njemu, prozbori u prispodobi: „Iziđe
sijač sijati sjeme. Dok je sijao, jedno pade uz put, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše.
Drugo pade na kamen, i tek što je izniklo, osuši se jer ne imaše vlage. Drugi opet pade među
trnje i trnje ga preraste i uguši. Drugo napokon pade u dobru zemlju, nikne i urodi stostrukim
plodom. Rekavši to, povika: „Tko ima uši da čuje, neka čuje!“ Upitaše ga učenici kakva bi to
bila prispodoba. A on im reče: „Vama je dano znati otajstva kraljevstva Božjega, a ostalima u
prispodobama – da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju. A ovo je prispodoba: Sjeme je
Riječ Božja. Oni uz put slušatelji su. Zatim dolazi đavao i odnosi Riječ iz srca njihova da ne
bi povjerovali i spasili se. A na kamenu – to su oni koji kad čuju, s radošću prime riječ, ali
korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kušnje otpadnu. A što pade u trnje – to
su oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne
dorode roda. Ono pak u dobroj zemlji – to su oni koji u plemenitu i dobru srcu slušaju Riječ,
zadrže je i donose rod u ustrajnosti.“
Kad čitamo Bibliju ili sudjelujemo na svetoj misi, Riječ Božja biva posijana u našim srcima.
Da bi Riječ u nama rasla i donosila plodove, moramo učiniti naša srca dobrom i podatnom
zemljom kako se to navodi u prispodobi. Kao što sijač s ustrajnošću i strpljenjem sije sjeme,
tako i mi trebamo očuvati sjeme riječi Božje u našem srcu s ustrajnošću i strpljenjem. Ako u
tome uspijemo, ono uistinu rađa mnogim plodovima, pa i stostrukim.
Bog je ženama po poslanju majčinstva dao veliko povjerenje povjeravajući joj skrb oko rasta i
razvoja djece. Po daru razuma, ali i slobode, učinio ju je svojom sugovornicom i
sustvarateljicom. Ta stvaralačka moć, koju od Boga posjeduje, na najbolji se način ostvaruje
kada surađuje s njegovom Riječju, koju on strpljivo sije u njezino srce. Majke su pozvane
imati vremena, pozornosti, ljubavi prema Riječi, prihvatiti je s radošću, čuvati je i oploditi u
svojem konkretnom životu. Majka je stvorena da ide i da rod donosi. Donoseći rod ona sve
dublje spoznaje Boga i sve potpunije živi život. Majka treba učiniti sve što je u njezinoj moći
da ne dopusti Neprijatelju čovjeka da joj odnosi riječ iz srca ili da u vrijeme kušnji otpadne od
nje, ili da joj brige, bogatstvo i naslade života uguše Riječ pa da ona u njoj ostane besplodna.
U toj borbi upravo Riječ Božja jest mač kojim se majka bori u tom duhovnom boju.
Nadalje, majke su pozvane biti poput sijača, a sjeme koje siju jest ljubav. Jamstvo da će sjeme
rasti jest sam Bog koji je ljubav, zato riječi i čini ljubavi poput sjemena u sebi imaju veliku
moć. Bez obzira na tlo, majke su pozvane nenametljivo i ustrajno sijati. Kao što sijač ne vidi
odmah plod svojega rada nego se pouzda da će sjeme proklijati, tako je i s majčinskom
ljubavlju u kojoj svagdašnje male stvari mogu izgledati beznačajne. Ljubav, nježnost i briga
majke oblikuju srce djeteta, ne na spektakularan način i odjednom, nego polagano i postupno
kako bi u svoje vrijeme donijele plod – odgovornog čovjeka koji ljubi Boga, čovjeka i samoga
sebe, te sa zahvalnošću skrbi o svemu stvorenome.
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Zaključak
Crkva vidi u Mariji najveći izričaj ženskog „genija“ i u njoj pronalazi izvor nepresušnoga
nadahnuća. Marija se je odredila kao „službenica Gospodnja“ (Lk 1,38). Po poslušnosti
Božjoj riječi prihvatila je svoj privilegirani poziv, koji je sve samo ne lagan, zaručnice i majke
nazaretske obitelji. Stavljajući se u službu Bogu, ona se je također stavila u službu ljudima,
službu ljubavi. Zahvaljujući baš toj službi ostvarila je u svome životu iskustvo tajanstvenog,
ali vjerodostojnoga „kraljevanja“. Ne nazivamo je slučajno „Kraljicom neba i zemlje“. Tako
je zaziva cijela zajednica vjernika, nazivaju je „Kraljicom“ mnoge nacije i narodi. Njezino
„kraljevanje“ je služenje!
Budući da je cijelim svojim bićem bila dar Sinu, postaje Ona darom i sinovima i kćerima
cijeloga ljudskog roda, budeći duboku vjeru u onome tko joj se obraća da ga vodi na teškome
životnom putu do konačne, onostrane sudbine.
4. Pitanja za razgovor:
•
•
•
•
•

Prema kojem uzoru majka treba izgrađivati svoje majčinstvo?
Što najvažnije majka treba ostvariti u životu? Koja joj je najvažnija zadaća?
Je li majčinstvo u suvremenom društvu u krizi? Zašto?
Kako mi, mjesno bratstvo, možemo pomoći majkama u njihovoj zadaći?
Koji model predlažete kako odgovarajući u ostvarivanju majčinstva?

5. Literatura:
o Papa Ivan Pavao II., Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u
suvremenom svijetu „Familiaris Consortio“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.
o Papa Franjo, Apostolska pobudnica o ljubavi u obitelji „Amoris laetitia“, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 2016.
o Izazov majčinstva, katehetski materijal za osnaživanje žena/majki u odgovornom
ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu, HBK – Vijeće za život i obitelj,
Zagreb, 2017.
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5) svibanj: Uloga očinstva u obitelji

Uloga očinstva u obitelji
1.Molitva
Gospodine, po zagovoru svetoga Josipa, milostivo pogledaj naše muževe i očeve. Učvrsti im
vjeru, ražari ljubav. Budi im bliz u teškoćama, tješi u naporima. Neka osjete da si s njima u
svim životnim potrebama. Daj im milosti da poput nebeskog uzora i zaštitnika sv. Josipa
mogu prihvatiti i živjeti Božju volju, da u našim obiteljima budu zalog mira i sigurnosti,
razumijevanja i zaštite, pomoći i radosti. Po zagovoru sv. Josipa uživali uvijek tvoj blagoslov.
Koji živiš i kraljuješ u vjeke vjekova. Amen.

2.Uvod u temu
Bog se u povijesti spasenja objavljuje kao otac. I jest otac jer iz ljubavi svakome čovjeku
daruje život. Muškarci i žene stvoreni su na sliku Božju i slični su njemu ako se ostvaruju kao
muškarci i žene u roditeljstvu, u očinstvu, odnosno majčinstvu.
Roditeljstvo nije samo biološko, samo tjelesno, nego je bitno duhovno. Pojmove „otac“ i
„majka“ razumijevamo prvenstveno kao zbir duhovnih vrednota, odnosa, društvene uloge i
društvenih vrijednosti. Stoga su i oni muškarci i žene koji ne sudjeluju u začeću i rađanju, koji
nisu biološki roditelji, pozvani ostvarivati ideal očinstva i majčinstva u odnosu prema drugim
ljudima, u odnosu prema brizi za materijalna dobra, za društveni razvitak i poboljšanje
društvenih odnosa, u brizi za duhovni i intelektualni odgoj djece i odraslih.
Isus Krist je utjelovljeni Bog, koji je u tijelu vidljivo objavio Oca. Gledajući njega, njegove
riječi i djela, mi gledamo Oca i prepoznajemo Božji način djelovanja u čovječanstvu, u
ovomu našem svijetu. Isus, iako nije svoju mušku narav ostvario kao suprug i kao otac,
objavljuje sliku savršenoga Oca, a to je: djeluje iz ljubavi. Vrhovno mjerilo i vrhovni ideal
kojega Isus ostvaruje jest ljubav, ali ne ljubav koja je utemeljena u čovjeku, nego ljubav koja
je utemeljena u izvoru ljubavi, u onome koji jest Ljubav, u Stvoritelju, u Bogu. Po ljubavi Isus
djeluje za čovjeka. Obazriv je, u čovjeku gleda ono što čovjek treba razviti, postići, a ne gleda
prvo mane, pogreške i slabosti. Svojim naukom i javnim djelovanjem podiže čovjeka, jača
njegove slabosti, vodi ga prema Ocu, daje mu nadu da njegov život i te kako ima smisla.
Pokazuje mu cilj života, a to je: na zemlji graditi Kraljevstvo Božje i tako postići život vječni
u raju. Po ljubavi, i da pokaže Očevu ljubav nama, Isus se žrtvuje na križu i tako ostvaruje
vrhunac ljubavi: dati svoj život za druge, za one koje voli.
Muškarci i žene, oženjeni i neoženjeni, očevi i majke, pozvani su ostvarivati ovaj Kristov
ideal ljubavi, ne oslanjajući se na sebe i svoju narav jer nisu izvor ljubavi, nego oslanjajući se
na Boga, u njemu tražeći snagu i u njemu tražeći korektiv svojega ponašanja, svojih riječi i
djela.
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Bog, jer je izvor i punina ljubavi i očinstva, savršeni je ideal po kojemu živimo i uređujemo
svoje ljudsko očinstvo (majčinstvo). Svatko tko bi bez Boga nastojao ostvariti ovaj ideal,
možda bi se mogao pokazati kao dobar tragač i dobar čovjek, ali umjesto da se približava
izvoru i cilju, ostao bi udaljen gradeći svoj, ljudski, prolazni, nesavršeni ideal.
Svaki naš govor o Bogu je govor o ljubavi i svaki naš govor o ljudskom ponašanju je govor o
ljubavi. Zato, govoriti o očinstvu je nastojanje predočiti što je to ljubav, koji je njezin izvor,
koja je svrha i cilj ljubavi, kako ju ostvariti u vlastitom životu. Ostvarivanje očinstva je
ostvarivanje ljubavi. Ostvarivanje očinstva je ostvarivanje slike Božje u sebi i svojem
djelovanju.
Mjerilo ljubavi i mjerilo ostvarivanja slike Božje u sebi mjerilo nam je ispitivanja savjesti:
jesmo li i koliko smo ostvarili; u čemu griješimo i u čemu se možemo popraviti.
3.Razrada teme
Da bi netko bio otac, prvo mora biti u odnosu8 s onom koja je majka njegovom djetetu.
Muževnost i ženstvenost, koju imaju kao svoju bit, njih dvoje nemaju sami od sebe, niti su je
sami sebi dali, nego ju imaju od Boga: „Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on
ga stvori, muško i žensko stvori ih.“9 Ako je od Boga, onda je ta bit (biti muško, biti žensko)
sveta, božanska, od Boga posvećena. Posvećena je jer su joj i cilj i svrha sveti. Cilj je stupiti u
odnos s osobom suprotnoga spola, a svaki međuljudski odnos djece Božje uvijek treba biti
dobrohotan, u ljubavi, to jest, svet. Svrha je prenijeti, darovati život djetetu. Dati život je
božanska osobina, ta sposobnost pripada Bogu. Čovjek je sličan Bogu, svome ocu, upravo po
toj sposobnosti prenošenja života. Zato svaki spolni čin mora biti u ljubavi, a stoga je svet.
„Plodnost ljudskog para živa je i djelotvorna 'slika', vidljivi znak njegova stvaralačkog
čina.“10
Bračni par koji voli i rađa život prava je živa „slika“ Božja, kadra očitovati Boga stvoritelja i
spasitelja. Stoga je pitanje ostvarivanja uzornog očinstva pitanje ostvarivanja prvo slike Božje
u sebi, a zatim ostvarivanje uzora Boga oca, uprisutniti Božje očinstvo u ovome svijetu. A
Bog Otac se nije objavio kao otac strogosti, zapovijedanja i sile, nego kao otac blag, nježan,
punina ljubavi. Svakomu koji želi ostvariti takvo očinstvo jasan je uzor kako to treba ostvariti.
Otac u obitelji ima službu svećenika, proroka i kralja.11 Tu ulogu ima po svojoj muškoj naravi
(u Starom zavjetu muškarci su oni koji su prinosili žrtve i predvodili u molitvi) i tu ulogu ima
ostvarujući Kristov poziv da nastavi njegovo djelo. Po krsnoj milosti dobiva i kršćansko
poslanje: „Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i
pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.“12 Otac je zadužen za duhovno dobro
svoje obitelji. Mora mu biti važno spasenje i njegove supruge i njegove djece. Zato ih kao
kućni svećenik okuplja i poziva na molitvu, potiče u vjeri, poučava i odgaja u vjeri, ali
prvenstveno prednjači svojim primjerom. Primjer oca koji moli i povjerava se Bogu za djecu
ima osobito upečatljivo značenje. Djeca upijaju iskustvo vjere svojega oca. Činjenica je da
U korelaciji: to znači u duhovnom, psihičkom, emocionalnom i tjelesnom odnosu.
Post 1,27; Usp. Mt 19,4
10
Papa Franjo, Amoris laetitia, br 10.
11
Usp. Fr. Wade Menezes, 10 zapovijedi za muža i oca, courageouspriest.com
12
Mk 16, 15-16
8
9
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djeca vjeru upijaju majčinim mlijekom i uče materinji vjerski govor. Ali uloga oca vjernika je
od presudne važnosti za vjeru djece.
Otac ima službu proroka u obitelji, službu onoga koji zastupa Božje interese u ovome svijetu.
Stoga će biti prvi evangelizator svojoj djeci, ali i onaj koji mudrom, proročkom riječju vodi,
usmjeruje obitelj. Da bi to mogao, on sam mora razviti s Bogom intimnu, osobnu vezu u
molitvi i u sakramentima.
Otac ima službu kralja u obitelji tako da skrbi, brine za obitelj. Upravlja i vodi očinskom
brižnošću. Važno je da otac pošteno i marljivo radi, da osigurava ekonomsku stabilnost i
napredak obitelji. Na taj način ne samo da pruža materijalne uvjete za život svojoj obitelji
nego svojim primjerom odgaja djecu koja će steći zdrave životne stavove.
Očeva je primarna odgovornost nadgledati rast i razvoj svoje djece. Nadgledati utjecaj svih
vrsta medija, poruka i sadržaja koji ulaze u dom i kojima su zasuta djeca. Otac mora biti filter
koji će djeci pokazati što je dobro, a što zlo. Mora se čvrsto oduprijeti svim zlim utjecajima,
stalno moleći Božju snagu i vodstvo da vodi obitelj, da živi čisto, sveto i nenasilno. Otac
ponajprije primjerom usađuje moralne kreposti u svojem domu. Treba steći naviku
blagoslivljati svoju djecu – sam i sa svojom ženom – prije nego što odu spavati noću ili prije
nego što ujutro napuste kuću.13
Otac mora biti zainteresiran za svoju djecu, pratiti što ona rade i što se s njima događa, biti
upoznat s onime što djeca doživljavaju od vršnjaka i što uče u školi. Prvo mjesto učenja i
prakticiranja kršćanskih vrijednosti je obiteljski dom – kojeg nadgledaju roditelji. Ovo je
odgovornost dana roditeljima da mogu oblikovati zdrave životne stavove i kršćanske
vrijednosti u svojoj obitelji. To vodstvo treba biti oblikovano po vodstvu mudrog i razboritog
kralja koji ljubi i vlada nad svojim kraljevstvom i njegovim stanovnicima. Ne smije biti ono
gospodara koji vlada nad svojim robovima. Otac nije glava obitelji da bi bile zadovoljene
njegove potrebe, nego da bi bile zadovoljene potrebe njegove obitelji. Vodstvo nije u tome da
vam služe, nego da vi služite. Vodstvo se sastoji u požrtvovnoj ljubavi i služenju. Kao glava
obitelji, otac je pozvan na veliku odgovornost. Mudar i razborit kralj voli sve u njegovom
kraljevstvu i želi ih vidjeti kako napreduju u punini ljepote i Istine. Želi ih sve dovesti punini
Istine i napretka. “Mjesto i zadaća oca u i za obitelj je jedinstveno važna i nezamjenjiva.
Otkrivajući i ponovno živeći na zemlji samo Božje očinstvo (usp. Ef 3,14- 15), čovjek je
pozvan osigurati harmoničan i ujednačen razvoj svih članova obitelji”.14
Otac treba moliti sa svojom ženom; vjerovati da će Gospodin voditi, pročistiti i posvetiti
njihovu vezu. Ako voli svoju ženu, poštuje ju, dijeli sa ženom njene terete, njene tuge i njene
radosti, onda pruža svojim sinovima primjer kako se oni trebaju odnositi prema svojim
ženama i pruža primjer svojim kćerima da znaju što mogu očekivati od svojega muža. Zato
muževi trebaju moliti Gospodina za snagu da ljube svoje žene istom ljubavlju i čistoćom
kojom On ljubi svoju Nevjestu, Crkvu.
Otac mora znati prioritete u životu, što mu je najvažnije. Nije niti kuća, niti posao, niti novac,
niti ekonomska sigurnost, pa čak mu niti supruga niti djeca nisu na prvome mjestu. Na
prvome mjestu mu je Bog. Budući je Bog izvor života, izvor ljubavi i svakoga dobra, onda je
izvor na prvome mjestu - iz kojega će se napajati svi članovi obitelji. Ukoliko se izvrne
13

Usp. Fr. Wade Menezes, 10 zapovijedi za muža i oca, courageouspriest.com

14

Papa Ivan Pavao II., Familiaris Consortio, br. 25
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prioritet i Bog ne bude na prvome mjestu, vrhovno dobro svake obitelji, onda ta obitelj nema
temelja, ta ljubav se ne obnavlja na izvoru. Na Božje prijestolje stavlja se neku drugu,
prolaznu vrijednost, koja je odsječena od izvora. Gubitak takve, krivo uzdignute vrijednosti,
doživljava se kao tragedija. Očiti primjer za to je gubitak supruge ili djeteta koji se ne može
nadživjeti nego tragično gura u propast.
Otac treba provoditi kvalitetno vrijeme sa svakim djetetom, imati sa svakim djetetom
jedinstven i osoban odnos. Moć očeve potvrđujuće ljubavi nužna je za zdravi razvoj djece.
Djeca to trebaju. To im treba za njihov puni i ispravan razvoj. Svako dijete treba podijeli
svoje ideje, osjećaje, strahove i probleme s ocem. Otac treba učiniti sve kako bi stekao
povjerenje svoje djece. Najveći domet očinskog uspjeha jest stvoriti takvo ozračje i razviti
takvu sposobnost svoje djece da mu se mogu povjeravati u svemu.15
Ocu niti posao niti druge aktivnosti ne smiju postati važnije od Krista i obitelji. Treba moliti
da svako dijete može odgovoriti na poziv koji je svemogući Bog od vječnosti za njega
odabrao. Mi često pitamo svoju djecu: “Što želiš biti?” Kod djece bismo trebali razvijati
promišljanje: “Što misliš, na što te Bog poziva?”.
Otac treba osigurati da članovi obitelji često primaju sakramente. Treba paziti da u njegovoj
obitelji ne oslabi osjećaj za grijeh i da se kao obitelj uvijek ide na nedjeljnu misu. U tome ne
popuštati tinejdžerima. Ako popusti, ne ispunjava svoj očinski poziv. Treba poticati članove
svoje obitelji na veliku ljubav prema euharistiji, moliti redovito i predan i učiniti sve što je u
njegovoj moći da nedjelja zaista bude Dan Gospodnji i dan obiteljskog zajedništva, tj. dan
molitve, opuštanja i odmora.
Zaključak
Kroz žrtvu samoga sebe, Isus nam daje život. Kao očevi, i mi možemo dati život i duhovno
zdravlje naše obitelji, doduše na posredan način, kroz naše molitve i žrtve, ali u njihovo ime.
Najviše od svega, možemo im ponuditi svjedočanstvo dobro življenoga života.
4.Pitanja za razgovor
• Prema kojem uzoru muškarac treba izgrađivati svoje očinstvo?
• Što najvažnije otac treba ostvariti u životu? Koja mu je najvažnija zadaća?
• Kako pomoći muškarcu današnjice da ostvari svoj puni potencijal kao muškarac,
suprug i otac obitelji?
• Kako mi, mjesno bratstvo, možemo pomoći očevima u njihovoj zadaći?
5.Literatura
o Papa Ivan Pavao II., Apostolska pobudnica o ulozi kršćanske obitelji u suvremenom
svijetu „Familiaris Consortio“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.
o Papa Franjo, Apostolska pobudnica o ljubavi u obitelji „Amoris laetitia“, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb 2016.
o Fr. Wade Menezes: 10 zapovijedi za muža i oca, courageouspriest.com
15

Usp. Fr. Wade Menezes: 10 zapovijedi za muža i oca, courageouspriest.com

32

6) lipanj: O dostojanstvu i svetosti ljudskoga života

O dostojanstvu i svetosti ljudskog života

1.Molitva
Ps 139 (138)
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno,
što su djela tvoja predivna.
Dušu moju do dna si poznavao,
kosti moje ne bjehu ti sakrite
dok nastajah u tajnosti,
otkan u dubini zemlje.
Slava Ocu…

2.Uvod
Tema obrađuje tri poglavlja. U prvom poglavlju donosimo ulomke iz Naputka Donum Vitae,
govorimo o temeljnim načelima antropološkog značaja. Bog, koji je ljubav i život, upisao je u
muškarca i ženu poziv na posebno sudjelovanje u svome otajstvu osobnog zajedništva. Ni
biolog ni liječnik ne mogu, zbog svoje znanstvene nadležnosti, odlučivati o početku i o
sudbini
ljudi.
U drugom poglavlju predstavljamo Evanđelje ljubavi Božje prema čovjeku koje je vrelo
neugasive nade i prave radosti za svaku epohu povijesti. Suočavamo se s prijetnjama životu,
koje počinju od prvih stranica Biblije s Kajinom i Abelom. Budući da je bilo izvršeno
bratoubojstvo, u trenutku u kojem je ušao grijeh, odmah se morao proširiti zakon božanskog
milosrđa. Prisutnost prijetnja životu u suvremenom svijetu može nas učiniti nemoćnima ako
im pristupamo bez Isusa koji naviješta božanski i vječni život na koji je čovjek u ovom svijetu
usmjeren i pozvan.
Zadnje poglavlje poziva na konkretno djelovanje pojedinca i države da urede moralna pitanja
i zaštite prava osoba, kako ne bi došlo do povrede prava osoba pod istraživačkim utjecajem na
području biomedicine.
Navedena poglavlja se temelje na preuzetim tekstovima iz Naputka Donum Vitae i enciklike
Evangelium Vitae.
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3. Razrada teme
Temeljna načela antropološkoga značaja16
Dar života što ga je Bog Stvoritelj i Otac povjerio čovjeku od njega zahtijeva da bude svjestan
njegove neprocjenjive vrijednosti i da za nj preuzme odgovornost.
Doista, ljudska osoba kao „ujedinjena cjelina“ jedino se može ostvariti u smjeru svoje prave
naravi: ta narav je, naime, istodobno tjelesna i duhovna.
Poradi svog supstancijskog sjedinjenja s duhovnom dušom, ljudsko se tijelo ne smije
promatrati isključivo kao nakupina tkiva, organa i funkcija, niti se može vrednovati na isti
način kao životinjsko tijelo, budući da je sastavni dio osobe koja se kroza nj očituje i izražava.
Naravni moralni zakon izražava i određuje svrhe, prava i dužnosti utemeljene na tjelesnoj i
duhovnoj naravi ljudske osobe. On se, međutim, ne može shvatiti kao čisto biološko pravilo,
nego se mora definirati kao smišljeni poredak preko kojega Stvoritelj poziva čovjeka da ravna
i upravlja svojim životom i svojim činima i, posebno, da upotrebljava svoje tijelo i njime
raspolaže.
Ivan Pavao II. odlučno je to potvrdio Svjetskome liječničkom udruženju: „U svojoj
neponovljivoj posebnosti svaka ljudska osoba sastoji se ne samo od duha nego i od tijela, tako
da se u tijelu i preko tijela ostvaruje sama osoba u svojoj konkretnoj stvarnosti. Prema tome,
poštovati ljudsko dostojanstvo znači uvažavati taj čovjekov identitet kojim je on dušom i
tijelom jedan (corpore et anima unus), kako je potvrdio Drugi vatikanski koncil (Gaudium et
spes, br.14,1).
Upravo na temelju te antropološke vizije moraju se pronaći temeljni kriteriji koji su
neophodni pri prosudbi o zahvatima što nisu strogo terapeutske naravi, kao što su zahvati
kojima se teži za poboljšanjem čovjekova biološkog položaja.“
U svojim primjenama, biologija i medicina zajednički nastoje oko cjelokupna boljitka
ljudskog života kad pritječu u pomoć bolesnoj ili onemogloj osobi uz poštovanje njezina
dostojanstva kao Božjeg stvora. Ni biolog ni liječnik ne mogu razložito, snagom svoje
znanstvene nadležnosti, htjeti odlučivati o početku i o sudbini ljudi. To pravilo posebno mora
vrijediti na području spolnosti i rađanja, gdje muškarac i žena odjelotvoruju temeljne vrednote
ljubavi i života. Bog, koji je ljubav i život, upisao je u muškarca i ženu poziv na posebno
sudjelovanje u svome otajstvu osobnog zajedništva i u svome djelu Stvoritelja i Oca. Po tome
brak ima osobita dobra i vrednote sjedinjenja i rađanja s kojima se uopće ne mogu
uspoređivati vrednote što se javljaju u nižim oblicima života.
Evanđelje života – sadašnje prijetnje ljudskom životu17
Drugi Vatikanski sabor podsjeća na čudesnu istinu: „Utjelovljenjem se Sin Božji na neki
način sjedinio sa svakim čovjekom.“ U tom događaju spasenja, čovječanstvu se objavljuje ne
Ovdje se služimo: papa Ivan Pavao II., Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu
rađanja „Donum Vitae“, http://www.glas-koncila.hr/docs/dovitae.pdf (pristupljeno 17. rujna 2017.)
17
Ovdje se služimo: papa Ivan Pavao II., Enciklika o vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života „Evangelium
Vitae“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003.
16
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samo bezgranična ljubav Boga koji „je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca“,
nego i neusporediva vrijednost svake ljudske osobe.
Crkva prihvaća tu vrijednost uvijek novim divljenjem i osjeća se pozvanom ljudima svih
vremena navijestiti ovo evanđelje, vrelo neugasive nade i prave radosti za svaku epohu
povijesti. Evanđelje ljubavi Božje prema čovjeku, Evanđelje dostojanstva osobe i Evanđelje
života jedno su i nedjeljivo Evanđelje. Zbog toga je čovjek, živi čovjek, prvi i osnovni put
Crkve.
Danas se ovaj navještaj čini posebno hitnim zbog potresnog povećanja i zaoštravanja prijetnji
životima osoba i naroda, nadasve kad je on slab i bez obrane. Papa Ivan Pavao II. napominje
kao i drugi Vatikanski koncil: „Sve što se protivi samom životu, kao što je ubojstvo bilo koje
vrste, genocidi, pobačaji, eutanazija pa i svojevoljno samoubojstvo; sve što povrjeđuje
integritet ljudske osobe, kao što su sakaćenja, tjelesna i moralna mučenja, psihološke prisile;
sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, kao što su neljudski uvjeti života, proizvoljna hapšenja,
deportacije, ropstvo, prostitucija, trgovina žena i mladeži; zatim nedostojni uvjeti rada, gdje se
s radnicima ne postupa kao sa slobodnim i odgovornim osobama, nego kao sa prostim
sredstvima zarade: svi ti i slični postupci zacijelo su sramotni već sami po sebi i dok truju
ljudsku civilizaciju više kaljaju one koji tako postupaju nego one koji nepravedno trpe, i u
proturječju su sa Stvoriteljevom čašću.“
„Bog nije stvorio smrt i ne raduje se propasti živih. Već je sve stvorio da opstane... Da, Bog je
stvorio čovjeka na neraspadljivost; i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti. A đavolovom je
zavišću došla smrt u svijet i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju. (Mudr 1,13-14; 2,23-24)“
Kao u prvom bratoubojstvu (Kajin i Abel), u svakom ubojstvu biva povrijeđeno „duhovno“
srodstvo, koje ujedinjuje ljude u jedinstvenu veliku obitelj, budući da su svi dionici istoga
temeljnog dobra: jednakoga osobnog dostojanstva. Ne malo puta biva povrijeđeno i srodstvo
tijela i krvi npr. kada se prijetnje životu razvijaju u odnosu između roditelja i sinova, kao što
se događa sa pobačajem ili kada se u širem obiteljskom ili rodbinskom kontekstu pospješuje
ili priskrbljuje eutanazija.
Nakon zločina, Bog intervenira da osveti ubijenoga. Pred Bogom koji ga pita o sudbini Abela.
Kajin, umjesto da se pokaže upleten i da se ispriča, drsko izbjegava pitanje: „Ne znam. Zar
sam ja čuvar brata svoga? (Post 4,9)“ Kajin ne želi misliti na brata svoga i odbija prihvatiti
onu odgovornost koju svaki čovjek ima prema drugome.
Uočavamo slične simptome i kod današnjeg mentaliteta; pomanjkanje solidarnosti prema
slabijim članovima društva kao što su starci, bolesnici, doseljenici, djeca i ravnodušnost koja
se često događa u odnosima među narodima kad su u pitanju osnovne vrednote kao suživot,
sloboda i mir.
U Ponovljenom zakonu piše „krv je život“ i život, posebice ljudski, pripada samo Bogu. Zbog
toga, tko napada život čovjeka, na neki način napada samoga Boga. Nasilje ubojstva korjenito
mijenja životnu sredinu čovjeka. Zemlja „Edenskog vrta“ (mjesto obilja, iskrenih
međuljudskih odnosa i prijateljstva s Bogom) postaje zemlja „Noda“ (zemlja bijede, samoće i
udaljenosti od Boga). Kajin će biti lutalica i skitnica na zemlji. Pa ipak, Bog ne želi kazniti
ubojicu ubojstvom, jer želi pokajanje grešnika više nego njegovu smrt. Bog pokazuje
paradoksalno otajstvo milosrdne pravednosti stavljajući znak na Kajina, da ga tko, našavši, ne
ubije. Daje mu obilježje, koje ima za cilj da ga ne osudi na prokletstvo drugih ljudi koji bi ga
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htjeli ubiti da bi osvetili Abelovu smrt. Ni ubojica ne gubi osobno dostojanstvo i Bog sam
postaje tome garancija.
Poseban naglasak papa Ivan Pavao II. u enciklici stavlja na prijetnju koja se odnosi na život
što se rađa i završava, i koja pokazuje nova obilježja u odnosu na prošlost i stvaraju probleme
posebne težine zbog činjenice što teže da izgube u kolektivnoj svijesti oznaku „zločina“ i da
paradoksalno usvoje oznaku „prava“, sve dotle da se zahtijeva pravo i istinsko zakonsko
priznanje sa strane države i susljedno izvršavanje intervencijom samih zdravstvenih
djelatnika. Takvi napadi pogađaju ljudski život u stanju maksimalne neizvjesnosti, kad je
lišen svake sposobnosti obrane. Još je teža činjenica što se ovi napadi na život velikim
dijelom događaju unutar i djelovanjem one obitelji koja je po svojoj naravi pozvana da bude
„svetište života“.
Prijetnje ljudskom životu
1. Među najvećim rušiteljem mira, kako ga naziva Majka Terezija, pobačaj se proširio po
svem svijetu i znanstvena istraživanja idu u smjeru da se sa što više farmaceutskih proizvoda
postigne pobačaj i na taj način se izuzme od svakog oblika kontrole i društvene odgovornosti.
Dostupnost korištenja kontracepcije, koja se svijetu predstavlja kao najdjelotvorniji lijek
protiv pobačaja, zapravo je usko povezana s pobačajem. Razni kontraceptivi (pilule, spirale,
mnogi drugi) djeluju kao abortivni u najranijem stadiju razvoja novog života. Katoličku
Crkvu se optužuje da podupire pobačaj jer nastavlja naučavati nedopuštenost kontracepcije.
Prigovor je prividan. Kontracepcija i pobačaj su specifično različita zla: jedno proturječi
potpunoj istini seksualnog čina kao vlastitog izraza bračne ljubavi, dok drugi uništava život
ljudskog bića; prvo se opire bračnoj čistoći, drugo se protivi krepostima pravde (čin ubojstva).
2. Tehnike umjetne reprodukcije na prvi pogled izgledaju kao da se stavljaju u službu života omogućiti neplodnim parovima najveći san, njihovu vlastitu djecu. Ponovno se otvaraju vrata
novim napadima na život kroz ovu tehniku. Moralno je neprihvatljiv trenutak kad se rađanje
odvaja od konteksta potpunog ljudskog bračnog čina. Osim toga, ove tehnike bilježe visok
postotak neuspjeha: on se odnosi ne toliko na oplodnju, koliko na susljedni razvoj zametaka
izloženih riziku smrti unutar općenito kratkog vremena. Ponekad, radi veće uspješnosti
oplodnje, liječnici proizvedu veći broj zametaka od potrebnog kako bi ih skupa unijeli u
maternicu. Ti „prekomjerni“ zameci bivaju abortirani. S njima, kao „biološkim materijalom“,
se može slobodno raspolagati u tzv. istraživanja pod izgovorom znanstvenog napretka.
3. Prenatalne dijagnoze nerođenog djeteta koje otkrivaju možebitne bolesti kod djeteta
prečesto postaju prilika da se predloži ili izvrši pobačaj. Ovaj pobačaj nazivamo eugeničkim
pobačajem; to je mentalitet koji prihvaća samo život u određenim uvjetima i koji odbacuje
ograničenje, hendikep ili bolest.
4. Neizlječivi bolesnici i umirući. Ne manje opasne prijetnje se nadvijaju nad ovom skupinom
ljudi. Širi se društvena i kulturna sredina koja čini sve težim suočavanje s patnjom i njeno
podnošenje, potiče napast da se riješi problem trpljenja uklanjanjući ga u korijenu,
anticipacijom smrti u trenutku koji se smatra prikladnim. U taj izbor često se slijevaju
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elementi različitog obilježja. Kod bolesne osobe odlučujući može biti osjećaj tjeskobe,
ogorčenja ili očaja, koji je izazavan iskustvom intenzivne i produžene boli. To stavlja na
veliku kušnju ravnotežu, ponekad već nestalnu, osobnog i obiteljskog života, tako da
bolesnik, nasuprot sve djelotvornijoj medicinskoj pomoći i društvenoj potpori riskira da se
osjeća pogođenim vlastitom krhkošću. Ovakav pogled je opterećen klimom koja u patnji ne
vidi nikakvo značenje ili vrednotu, štoviše promatra je kao zlo u pravom smislu riječi, koju
treba ukloniti pod svaku cijenu, što se osobito događa kada ne postoji vjerska vizija koja
pomaže da se pozitivno objasni tajna boli.
Eutanazija, koja u svijetu biva sve češće ozakonjena, svijetu se predstavlja kao samilost pred
patnjom bolesnika, a pravi razlog postojanja je opravdano koristoljublje. Ekonomski gledano,
eutanizirana osoba prestaje biti trošak za društvo. Tako se predlaže ubijanje nezdrave
novorođenčadi, teško hendikepiranih, nesposobnih, starih, nadasve ako se nisu u stanju sami
brinuti za sebe, i krajnje bolesnih.18
Pred bezbrojnim i velikim prijetnjama životu prisutnim u suvremenom svijetu, mogli bismo
ostati svladani osjećajem nesavladive nemoći: dobro neće nikad moći imati moć savladati zlo.
Ali, Drugi vatikanski koncil kaže da Krist „sveukupnom svojom prisutnošću i pojavom,
riječima i djelima, znacima i čudesima, a osobito svojom smrću i slavnim uskrsnućem od
mrtvih i konačno poslanjem Duha istine, objavi daje puninu i dovršava je te božanskim
svjedočanstvom potvrđuje: Bog je s nama da nas iz tmina grijeha i smrti oslobodi i na vječni
život uskrisi.“ U Isusu, Riječi Života, navješćuje se i priopćava božanski i vječni život.
Zahvaljujući takvom navještaju i tom daru, fizički i duhovni život čovjeka, i u svojoj
zemaljskoj fazi, zadobiva puninu vrijednosti i značenja: božanski i vječni život je uistinu
svrha kojoj je čovjek što živi u ovom svijetu usmjeren i pozvan. Evanđelje života sadrži tako
u sebi sve što samo iskustvo i ljudski razum kažu glede vrijednosti života: prihvaća ga, uzdiže
i vodi do savršenstva.
Izazovi suvremenog svijeta – moralne vrednote i obveze
Danas više nego ikada prije dužni smo se uključiti u borbu za život. Svi mi svojim DA za
život možemo učiniti promjenu ili makar zaustaviti širenje zla. Statistički podaci nas
izvještavaju o sve većem broju pobačaja u svijetu, korištenju kontracepcije, s jedne strane
ponašajući se kao da je plodnost bolest, želeći ju zatomiti, a, s druge strane, imamo povećanje
neplodnosti parova u svijetu, posebno u Europi, parova koji pod svaku cijenu žele imati svoju
djecu odlazeći na umjetnu oplodnju. U Hrvatskoj, kao i u susjednim zemljama koje su bile
pod snažnim utjecajem socijalizma, umjetna oplodnja ostavljena je pod zdravstvenim
sustavom. Jednom paru (tendencija je da se to omogući i onima koji ne trebaju biti niti u
braku, a niti različitog spola) je omogućeno čak do 6 puta ući u proces umjetne oplodnje.
Time se stvara sve veći broj zamrznute djece kao i one pobačene u procesu ranog razvoja u
U današnjici vidimo primjer eutanazije nezdrave novorođenčadi (Charlie Gard), kao i primjer pokušaja
eutanazije teško hendikepirane osobe (Vincent Lambert)., Usp.
https://www.bitno.net/vjera/aktualnosti/preminuo-charlie-gard-smrt-malog-charlieja-sve-o-slucaju-charliejagarda/ (pristupljeno 17.rujna 2017.);
https://www.bitno.net/vijesti/lijecnici-ipak-odbili-eutanaziju-francuskog-tetraplegicara/ (pristupljeno 17. rujna
2017.)
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maternici. Zlo nas uči da je u redu biti gospodar života i smrti. No nitko ne govori o
posljedicama takvih čina, kao što je postabortivni sindrom ili osjećaj nemoći pred
zamrznutom djecom.
Papa Ivan Pavao II. kaže u Donum Vitae kako je napredak tehnike omogućio rađanje bez
spolnog odnosa pomoću susreta zametnih stanica in vitro koje su prethodno uzete od
muškarca i žene. No, ako je što tehnički moguće, ne znači da je samim time i moralno
dopustivo. Žele se postići razni ciljevi: dijagnostički, terapeutski, znanstveni i komercijalni. Iz
svega toga dolazi do velikih problema. Može li se govoriti o pravu na pokuse s ljudskim
zamecima u ime znanstvenog istraživanja? Ili, možda, o pravu na pokuse miješanja ljudskih
zametaka
sa
životinjskim?
Zato se neizbježno mora razmisliti o temeljnim vrednotama života i ljudskog rađanja kako bi
se donio moralni sud o takvim tehničkim zahvatima nad ljudskim bićima.
Ti se zahvati ne odbacuju zato što su umjetni. Sami po sebi oni svjedoče o mogućnostima
medicinskog umijeća, no moraju biti ocijenjeni s moralnog gledišta prema dostojanstvu
ljudske osobe, koja je pozvana na ostvarenje božanskog poziva da dariva ljubav i da dariva
život.
Papa naglašava da pozivanje na savjest svakog pojedinog i na samokontrolu istraživača po
sebi još nije jamstvo da će se poštovati osobna prava i javni poredak. Potiče državu da zauzme
ispravan stav o pitanju nastanka života i preuzme odgovornost za uređivanje ovih moralnih
pitanja. U suprotnom, ako zakonodavac ne bude budan, moglo bi se dogoditi da ga njegovih
isključivih nadležnosti liše istraživači. Radi velikih otkrića istraživači bi mogli zagospodariti
svijetom, sve u ime razvoja biomedicine i eugenike (program za poboljšavanje ljudske vrste
sa zdravim genima, bez bolesti).
Političke vlasti, kaže Papa, moraju se nadahnjivati načelima razuma kojima se uređuju odnosi
između građanskog i moralnog zakona. Zadaća je građanskog zakona osigurati zajedničko
dobro osoba priznavanjem i obranom temeljnih prava, promicanje mira i javnog ćudoređa. Ni
na jednom području života građanski zakon ne može biti zamjena za savjest niti može
propisati norme o onome što izmiče njegovoj nadležnosti.
Misao za kraj
„...Mnogi ljudi su vrlo, vrlo zabrinuti za djecu u Indiji, za djecu Afrike gdje ih dosta umire od
gladi, itd. Mnogi ljudi su također zabrinuti zbog sve većeg nasilja u ovoj velikoj zemlji (SAD).
Takva je zabrinutost na pohvalu. No, često ti isti ljudi ne razmišljaju o milijunima koji su
ubijeni namjernom odlukom svojih majki. I to je ono što je najveći razarač mira danas –
pobačaj koji osljepljuje ljude.
I stoga apeliram na Indiju i cijeli svijet – „Posvetimo se našoj djeci!“ Dijete je Božji dar
obitelji. Svako dijete je posebno stvoreno na sliku i priliku Božju za velike stvari – voljeti i biti
voljeno. U ovoj godini obitelji moramo ponovo staviti dijete u središte naše pažnje i brige. To
je jedini način da naš svijet opstane, jer su naša djeca jedina nada za budućnost. Kad Bog k
sebi pozove starije ljude, jedino djeca mogu zauzeti njihova mjesta.
Što nam Bog govori? On kaže: “Čak ako bi i majka mogla zaboraviti svoje dijete, tebe Ja
zaboraviti neću. U dlanove sam te svoje urezao.” Mi smo urezani u dlan Njegove ruke;
nerođeno dijete je urezano u Božje ruke od začeća, a Bog nas je pozvao da ljubimo i budemo
ljubljeni, ne samo sada, u ovom životu, nego zauvijek. Bog nas nikada ne može zaboraviti....“
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Majka Terezija, Govor u Washingtonu 1994.

4. Pitanja za razgovor:
• Na koji se način zauzimate ZA Život (Prolife djelovanje)? Na koji se način još možete
zauzimati?
• Po vama, je li dobro potpuno zabraniti pobačaj? Ako da, konkretno precizirajte što je
potrebno da se pobačaj potpuno zabrani? Molitva? Akcija? Mijenjanje zakona?
Referendum? Edukacija vjernika o početku života (život počinje sa začećem)?
Otvorenost životu? Akcija „40 dana za život“, molitveno bdijenje ispred bolnica?.
U kolikoj mjeri se možete angažirati za nešto od navedenog, kako bi pokrenuli
mijenjanje zakona o pobačaju?
• Koliki broj djece je prikladan za jednu hrvatsku obitelj? Koji je bio razlog Vašoj
odluci da ste se odlučili za broj djece koliko ih imate sada? Jeste li koristili prirodno
planiranje obitelji kao metodu planiranja broja djece?
• Smatrate li da je umjetna oplodnja (medicinski potpomognuta oplodnja) pomoć
neplodnim bračnim parovima? Ima li neplodnost smisla?
• Smatrate li da je eutanazija (namjerno uzrokovanje smrti) pomoć teško bolesnim
osobama koje trpe prejake boli? Ima li trpljenje smisla?
• Danas u Hrvatskoj nije toliko aktualna eutanazija. Što bi trebalo konkretno činiti da se
ona nikad u našoj zemlji ne ozakoni? Educirati ljude za palijativnu skrb, proširiti
mrežu volontera? Poticati suživot tri generacije - djedovi, sinovi i unuci…?
5. Literatura
o Papa Ivan Pavao II., Enciklika o vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života
„Evangelium Vitae“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003.
o Papa Ivan Pavao II., Naputak o poštivanju ljudskog života u nastanku i o dostojanstvu
rađanja „Donum Vitae“, http://www.glas-koncila.hr/docs/dovitae.pdf
o www.bitno.net
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7) srpanj: Društveno poslanje obitelji

Društveno poslanje obitelji
1. Molitva
Ostani s nama, Gospodine,
prati nas makar te nismo znali
uvijek prepoznati.
Ostani s nama jer su oko nas
sjene sve gušće,
a ti si svjetlo;
u srca nam se uvlači nesigurnost,
ražari ih sigurnošću uskrsnuća.
Umorni smo od puta,
ti nas osnaži lomljenjem kruha
kako bismo naviještali svojoj braći
da si ti doista uskrsnuo
i da si nam povjerio poslanje
da budemo svjedoci tvojega uskrsnuća.
Ostani s nama, Gospodine,
kada se oko naše katoličke vjere
podignu magle sumnje,
umora ili poteškoća:
Ti koji si, kao objavitelj Oca, sama Istina,
prosvijetli nam pameti svojom riječju;
pomozi da osjetimo kako je lijepo
vjerovati u te.19
Slava Ocu…
2. Uvod
Tema obitelji osobito je važna za svaku osobu. To je dio njezinoga identiteta, porijekla, istina
o Božjemu naumu s čovjekom, o ljubavi, uzajamnosti, međusobnom pomaganju, pripadnosti i
mnogim drugim elementima koje bismo mogli nizati, a vezani su za obitelj. Tijekom ove
godine upoznajemo temu obitelji, govoreći o njezinu bogatstvu, blagu koje nam je u njoj
Gospodin darovao, ali i o Njegovoj nakani za brak i obitelj, koju upoznajemo kroz Sveto
pismo, a Crkva nam je predaje i tumači.
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Papa Benedikt XVI., Govor 13. svibnja 2007., http://www.zupa-svanastazija.com/molitva/molitve-papebenedikta-xvi/157/ (pristupljeno 10. listopada 2017.)
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3. Razrada teme
Spomenuli smo u uvodu kako je za nas važna obitelj i crkveni nauk o njoj. Ipak, nije dovoljno
samo da mi, kršćani, katolici, znamo istinu o obitelji i živimo tu istinu u svome osobnom i
obiteljskom životu. Mi tu istinu imamo pravo živjeti i u javnosti, kao ravnopravni članovi
društva. „Crkva hoda s cijelim čovječanstvom putevima povijesti. Ona živi u svijetu i, premda
nije od svijeta, pozvana je služiti mu slijedeći svoj unutarnji poziv.“20 Također, mi vjerujemo
da se ta istina temelji na naravnome zakonu koji je Bog upisao u srce i u svijest svakoga
čovjeka te da se ta istina odnosi na sve ljude. Uistinu, vrijednosti braka, obitelji, odgoja i
budućnosti djece, majčinstva i očinstva tiču se svakoga čovjeka i duboko ga dotiču.
Obitelj, iako ima intimnu i osobnu dimenziju, ima i puno širu važnost. O njoj se govori kao o
kućnoj Crkvi i kao prvome mjestu odgoja za vjeru. Ali, ona je važna kao mjesto
općeljudskoga odgoja, usvajanja određenih temeljnih stavova i vrijednosti, socijalizaciji i
stjecanju društvenih vještina, kako bi se kasnije mogle odgovorno i zrelo preuzeti i obveze u
vlastitoj obitelji, na radnome mjestu i u društvu. Ona, dakle, ima i društveno poslanje, za
sadašnji i za budući život svake osobe. „Čvrstoća obiteljske jezgre odlučujuća je pomoć za
kvalitetu društvenog suživota, i zato građanska zajednica ne može ostati ravnodušna pred
razarajućim tendencijama koje u samim temeljima razaraju njezine nosive stupove. Ako neko
zakonodavstvo katkad može tolerirati moralno neprihvatljiva ponašanja (EV, br. 71), nikada
ne smije oslabiti priznavanje nerazrješivoga monogamnog braka kao jedini istinski oblik
obitelji.21“
Ima li Crkva pravo govoriti o važnim temama u društvu?
U ovomu kontekstu je važno odgovoriti na pitanje ima li Crkva pravo govoriti o pojedinim
pitanjima važnim za društvo, pa tako i o obitelji. Evo što kaže sama Crkva.
„Radost i nada, žalost i tjeskoba ljudi našeg vremena, osobito siromašnih i svih koji trpe, jesu
radost i nada, žalost i tjeskoba također Kristovih učenika te nema ničega uistinu ljudskoga a
da ne bi našlo odjeka u njihovu srcu. Njihova se naime zajednica sastoji iz ljudi koje u Kristu
sjedinjene vodi Duh Sveti u njihovu hodu prema Očevu kraljevstvu; oni su primili poruku
spasenja da je iznesu pred svakoga. Zbog toga ta zajednica stvarno doživljuje samu sebe
prisno povezanom s ljudskim rodom i s njegovom poviješću.“22 Sabor zbog toga svoju riječ
upravlja „ne više samim sinovima Crkve i svima koji zazivaju Kristovo ime nego bez
oklijevanja svim ljudima sa željom da svima izloži kako shvaća prisutnost i djelovanje Crkve
u suvremenom svijetu. Sabor ima, dakle, pred očima svijet ljudi, to jest cjelokupnu ljudsku
obitelj sa sveukupnom stvarnošću u kojoj živi; svijet kao pozornicu povijesti čovječanstva,
obilježen njegovim pothvatima, njegovim porazima i pobjedama.“23 Sabor, nadalje, kada
govori o suvremenomu svijetu kaže da se radi o tomu da se spasi ljudska osoba i da se bolje

Papinsko vijeće Iustitia et pax: Kompendij socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005.
(dalje: Kompendij), br. 18, str.27-28.
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Drugi vatikanski koncil: Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu „Gaudium et spes“, u: Drugi
vatikanski koncil: Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 72008., br. 1, str. 651-652.
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izgradi cijelo društvo te da u tomu nema nikakve zemaljske ambicije.24 Dokument istoga
sabora Dignitatis humanae podsjeća na poslanje Crkve koja je, po volji svoga Utemeljitelja,
učiteljica istine, koju navješćuje i autentično naučava, te svojom vlašću ujedno objavljuje i
utvrđuje i načela moralnoga reda koja proistječu iz same ljudske naravi.25 I, konačno: „Crkvi
pripada da uvijek i svugdje naviješta ćudoredna načela, pa i o društvenom poretku, i da
donese sud o bilo kojim ljudskim stvarima kad god to traže osnovna prava ljudske osobe ili
spasenje duša.“26
S druge strane, država, svojim normama, u društvenomu životu priznaje sljedeće: „Jamči se
sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.“27
Također, država jamči svoju zaštitu i pomoć vjerskim zajednicama u njihovim
djelatnostima.28 Kada se govori konkretno o obitelji, Ustav Republike Hrvatske kaže: „Obitelj
je pod osobitom zaštitom države. Brak je životna zajednica žene i muškarca.“ 29 Također i:
„Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da
samostalno odlučuju o odgoju djece“30
Kada je riječ o međunarodnim dokumentima, na globalnoj razini sloboda javnog
ispovijedanja vjere izrečena je u Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima
koji je usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda: „Svatko ima pravo na slobodu misli,
savjesti i vjere. To pravo uključuje slobodu očuvanja ili prihvaćanja neke vjere ili uvjerenja
po svom osobnom izboru, kao i slobodu da se pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili
privatno, iskazuje svoju vjeru ili uvjerenje bogoslužjem, obredima, praktičnim vršenjem i
poučavanjem.“31 Slično se o ovomu pitanju određuje i Europska konvencija o zaštiti ljudskih
prava i temeljnih sloboda: „Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi;
to pravo uključuje slobodu da se promijeni vjeroispovijed ili uvjerenje i slobodu da se
pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoju vjeroispovijed ili
uvjerenje bogoslužjem, poučavanjem, praktičnim vršenjem i obredima.“32 Potpisnica ovih
dokumenata je i Republika Hrvatska.
Navođenje ovih dokumenata na prvi pogled može biti suvišno u jednoj temi za susret OFS-a.
Ali, ako bolje razmislimo, danas se u društvu vode snažne rasprave o pitanjima koja se
najizravnije tiču ljudske osobe, braka i obitelji. Iako, možda, većina članova OFS-a u tim
raspravama, ili pojedinim inicijativama vezanim za obitelj, nije značajnije osobno angažirana,
ipak odgoj djece, sadržaj školskih programa, definicija braka, zaštita obitelji, i mnoge druge
24
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srodne teme izravno dotiču svačiji život i one se ne mogu i ne smiju izbjeći. Iz tih razloga nije
suvišno znati da i kršćanski stav ima pravo javnosti, da se, kao vjernici, kao Crkva, koja
doprinosi općemu dobru društva imamo pravo za njega zauzimati, i na temelju čega je tako. U
tomu, kao vjernici, imamo i dužnost. Vlastita je zadaća vjernika laika naviještati evanđelje
primjerenim svjedočanstvom života, ukorijenjena u Kristu i življenja u vremenitim
stvarima.[…] Sve svjetovne ljudske zbilje, osobne i društvene, vlastito su mjesto života i
djelovanja kršćana laika. Te zbilje primatelji su ljubavi Božje; zauzimanje vjernika laikka
mora odgovarati tomu viđenju i dokazati se kao izraz evanđeoske ljubavi: „Biti i djelovati u
svijetu za vjernike laike nije samo antropološka i sociološka, nego također i na osobit način
teološka i crkvena stvarnost (CL 24).“33
Odnos između Crkve i države bi trebao biti stav suradnje, kooperacije, na korist svih članova
društva, osobito onih najranjivijih, i osobito štiteći ono što se smatra osobito važnim, a to je, u
ovomu slučaju, obitelj. Na tomu imamo pravo dosljedno ustrajati, a to smo uvijek dužni kao
Crkva, bez obzira na to što zakonodavac o tomu rekao.
Važnost obitelji za društvo
„Obitelj, prirodna zajednica u kojoj se doživljava ljudska društvenost na jedinstveni i
nezamjenjivi način pridonosi dobru društva. Obiteljska se zajednica, naime, rađa iz
zajedništva osoba: 'Zajedništvo' sadrži osobne odnose između 'ja' i 'ti'. 'Zajednica' pak
nadvisuje taj prikaz usmjeravajući se na 'društvo', na 'mi'. Obitelj, zajednica osoba, ipak je
prvo ljudsko 'društvo'.
Društvo po mjeri obitelji najbolje je jamstvo protiv svakog zastranjenja individualističkog ili
kolektivističkog tipa, jer u njemu je osoba uvijek u središtu pozornosti kao cilj, a nikada kao
sredstvo. Potpuno je očito da su dobro osoba i dobro funkcioniranje društva usko povezani sa
sretnim stanjem u bračnoj i obiteljskoj zajednici. Narodi bez obitelji snažnih u zajedništvu i
postojanih u djelovanju slabe. U obitelji se od prvih godina života unose moralne vrednote,
prenosi duhovna baština vjerske zajednice i kulturna baština nacije. U njoj se podučavaju
društvene odgovornosti i solidarnost.“34
U Crkvi „sve se promišlja od osobe i u smjeru osobe: „jedinoga stvorenja što ga je radi njega
samoga Bog htio (GS 25)“. Društvo, njegove strukture i njegov razvoj moraju biti usmjereni
usavršavanju ljudske osobe.“35 Crkva kaže da, u kontekstu društvenoga poslanja, „obitelji,
daleko od toga da bi bile samo predmet političkoga djelovanja, mogu i moraju postati subjekt
toga djelovanja, zauzimajući se da državni zakoni i ustanove ne samo ne vrijeđaju, već da i
podržavaju i pozitivno štite prava i dužnosti obitelji. U tome obitelji moraju postajati sve
svjesnije da su one 'pobornici' takozvane 'obiteljske politike' i da preuzimaju odgovornost za
preobražaj društva.“36
Povelja o pravima obitelji Svete Stolice
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Kada je riječ o temi društvenoga poslanja obitelji, posebno je važno istaknuti Povelju o
pravima obitelji koja je, kako u podnaslovu stoji, „od Svete Stolice predložena svim osobama,
ustanovama i predstavnicima vlade nadležnima za poslanje obitelji“. Iz toga saznajemo komu
je Povelja upravljena, a nakana joj je na jednomu mjestu vlastima obrazložiti stav Crkve o
obitelji, na temelju kako crkvenih dokumenata, tako i dokumenata koje su izdale
međunarodne javne vlasti. Njezina je poglavita svrha da, kako se u njoj samoj kaže, svim
suvremenicima – kršćanima i nekršćanima – iznijeti što potpuniji i sustavniji prikaz temeljnih
prava obitelji, te prirodne i svudašnje zajednice.37
„Prava iznesena u Povelji utisnuta su u savjest ljudskog bića i utkana u opće vrednote
ljudskoga roda. U njoj je kršćansko viđenje prisutno kao svjetlo božanske objave koja
osvjetljuje prirodnu zbilju obitelji. U konačnici, ta prava izviru iz zakona što ga je Stvoritelj
upisao u srce svakoga ljudskog bića. Društvo je pozvano braniti ta prava protiv svakoga
nasilja te ih poštuje i promiče u cjelovitosti njihova sadržaja.38
U prethodnim napomenama u Povelji39 se ističe kako obitelj svoj temelj ima u braku, kako je
ženidba prirodna ustanova kojoj je isključivo povjereno poslanje prenošenja života, da obitelj
postoji prije države ili bilo koje druge zajednice i posjeduje vlastita neotuđiva prava.
Nadalje se, u samoj Povelji, kaže kako sve osobe imaju pravo na slobodan izbor svoga
životnog stanja te da se ožene i osnuju obitelj. U tomu ne smije biti nikakve diskriminacije.
Ako postoje neka zakonska ograničenja koja traže teški i objektivni razlozi, ona moraju, u
svakom slučaju, poštivati dostojanstvo i osnovna prava svake osobe. Također, državne vlasti
moraju cijeniti vrednotu braka kao ustanovu; položaj nevjenčanih parova ne smije biti
izjednačen s položajem valjano sklopljenoga braka.
Brak se može sklopiti jedino uz slobodan pristanak supružnika, bez prisile u izboru bračnoga
druga. Budući supružnici imaju pravo na svoju vjersku slobodu te postavljanje uvjeta
odricanja od vjere ili ispovijedanja vjere protivno savjesti pojedine osobe predstavlja povredu
toga prava. Supružnici imaju u braku isto dostojanstvo i jednaka prava.
Supružnici imaju pravo zasnovati obitelj i odlučivati o odgodi poroda kao i o broju svoje
djece; pri tome s punom sviješću moraju imati na umu svoje obveze prema sebi samima,
prema već rođenoj djeci, obitelji i društvu, a u skladu s prirodnim objektivnim poretkom koji
isključuje kontracepciju, sterilizaciju i pobačaj. Postupci državnih vlasti ili privatnih
organizacija koje bilo kako pokušavaju ograničiti slobodu supružnika u odlučivanju o
njihovoj djeci predstavljaju tešku povredu ljudskog dostojanstva i pravednosti. U
međunarodnim odnosima gospodarska pomoć za razvoj naroda ne smije biti uvjetovana
prihvaćanjem programa o kontracepciji, sterilizaciji i pobačaju. Obitelj ima pravo na pomoć
društva za rađanje i odgoj djece. Bračni parovi koji imaju brojnu obitelj imaju pravo na
primjerenu pomoć i ne smije se prema njima praviti diskriminacija.
Ljudski se život mora apsolutno poštovati i štititi od samoga trenutka njegova začeća. Pobačaj
je izravna povreda osnovnoga prava na život svakoga ljudskog bića. Nije dopuštena
eksperimentalna manipulacija ljudskim zametkom i zahvati u genetičku baštinu ljudske osobe.
Pravo na osobitu zaštitu imaju djeca prije i poslije rođenja te majke za vrijeme trudnoće i
nakon poroda. Sva djeca, bilo ona rođena u braku ili izvan njega, imaju ista prava na
Usp. Povelja o pravima obitelji Svete Stolice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 32009., str. 5.
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društvenu zaštitu radi punoga razvitka njihove osobe. Osobitu zaštitu društvo treba pružiti
djeci lišenoj roditeljske ili skrbničke brige. Djeca koja imaju tjelesne ili duševne poteškoće
imaju pravo da u svome domu i u školi nađu sredinu pogodnu za njihov ljudski razvoj.
Budući da su roditelji dali život svojoj djeci, oni imaju izvorno, prvotno i neotuđivo pravo i da
je odgajaju; zbog toga se oni imaju smatrati prvim i poglavitim odgojiteljima svoje djece.
Roditelji imaju pravo svoju djecu odgajati u skladu sa svojim ćudorednim i vjerskim
uvjerenjima, obazirući se pri tom na kulturalne predaje obitelji koje promiču dobrobit i
dostojanstvo djeteta; oni također treba da od društva dobiju potrebnu pomoć i podršku kako bi
što prikladnije ispunili svoju odgojiteljsku ulogu. Roditelji imaju pravo slobodno, po svome
uvjerenju, izabrati škole i druga neophodna sredstva za odgoj svoje djece. Roditelji imaju
pravo da njihova djeca ne budu prisiljena pohađati pouku koja nije u skladu s njihovim
ćudorednim i vjerskim uvjerenjima. Osobito se spolni odgoj - koji je temeljno pravo roditelja
- mora uvijek odvijati pod njihovim brižnim vodstvom, bilo u kući, bilo u odgojnim zavodima
koje će oni odabrati i nadzirati. Prvotno pravo roditelja na odgoj njihove djece ima biti
zajamčeno u svim oblicima suradnje između roditelja, učitelja i školske uprave. Obitelj ima
pravo da sredstava društvenoga priopćavanja budu pozitivna pomoć u izgradnji društva i da
podržavaju osnovne vrednote obitelji. Istodobno obitelj, a osobito njezini najmlađi članovi,
imaju pravo da budu prikladno zaštićeni od negativnih utjecaja ili zloupotrebe koja proistječe
iz masovnih sredstava društvenoga priopćavanja.
Obitelj ima pravo da opstoji i razvija se upravo kao obitelj, a državne vlasti moraju poštovati i
promicati dostojanstvo svake obitelji, njezinu zakonsku neovisnost, njezinu istinu, jedinstvo i
čvrstoću. Rastava je braka nasilje na samu ustanovu ženidbe i obitelji. Sustav velike obitelji
treba cijeniti te pomagati da ispuni ulogu međusobnog pomaganja, ali je istodobno potrebno
poštivati pravo obitelji – jezgre i osobno dostojanstvo svakoga njezinog člana.
Svaka obitelj ima pravo da u svom domu, pod vodstvom roditelja, slobodno provodi svoj
vjerski život, a tako i pravo da svoju vjeru javno ispovijeda i širi, da sudjeluje u činima javnog
bogoštovlja i u slobodno izabranim programima vjerske pouke, i to bez ikakve diskriminacije.
Obitelj ima pravo na ispunjenje svoje društvene i političke zadaće u izgradnji društva. Obitelji
imaju pravo osnivati udruženja kako bi štitile prava i promicale dobrobit obitelji.
Obitelji imaju pravo od javnih vlasti očekivati primjerenu politiku prema obitelji na pravnom,
gospodarskom, društvenom i poreznom području koja isključuje svaku diskriminaciju.
Obitelji imaju pravo na takve gospodarske uvjete koji im omogućuju životni standard koji
odgovara njihovu dostojanstvu i punom razvitku. Zakoni o nasljedstvu i prenošenju vlasništva
trebaju poštovati potrebe i prava članova obitelji. Obitelji imaju pravo na mjere socijalne
pomoći u osobitim potrebama (primjerice, smrt roditeljâ, djeca s poteškoćama), a starije osobe
imaju pravo svoju starost proživjeti u miru i vedrini tako da obavljaju poslove koji su spojivi s
njihovom dobi i koji im omogućuju da sudjeluju u društvenom životu. Vrednota obiteljskoga
zajedništva se mora uzeti u obzir i u slučaju da je je jedan od roditelja na izdržavanju kazne.
Obitelji imaju pravo na društveni i gospodarski poredak u kojem će organizacija rada biti
takva da omogućuje njezinim članovima da žive zajedno te ne šteti jedinstvu, dobrobiti,
zdravlju i čvrstoći obitelji, štoviše, da pruža i mogućnosti za zdravu razonodu. Nagrada za rad
mora biti dostatna da se dolično može osnovati i uzdržavati obitelj, i to bilo pristojnom
„obiteljskom plaćom“, bilo drugim socijalnim mjerama kao što su dječji doplatak ili naknada
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za rad u kući jednoga roditelja. Rad majke u kući mora biti priznat i poštovan zbog njegova
značenja za obitelj i društvo.
Obitelj ima pravo na doličan stan, pogodan za život obitelji i primjeren broju njezinih
članova, u okolišu koji osigurava najneophodnije usluge za život obitelji i zajednice.
Doseljene obitelji imaju pravo na istu socijalnu zaštitu koja je osigurana i ostalim obiteljima.
Imaju pravo da se poštuje njihova kultura te da prime pomoć za uključivanje u društvo.
Također, strani radnici imaju pravo da im se pridruže njihove obitelji.
Zaključak
Kao vjernici smo svjesni poteškoća koje postoje i u našoj domovini, ali i šire, i koje, izgledno,
postaju sve veće. U tom kontekstu, trebamo biti upoznati s nekim temeljnim zahtjevima koje
u okviru svoga poslanja Crkva ima pravo staviti pred nositelje vlasti.
Također, iako je u društvu prisutna sveopća relativizacija vrijednosti, pa čak i pritisak da se
pristane uz tu relativizaciju, vjernici ne mogu pristajati na ustupke oko istine o čovjeku i
njegovu dostojanstvu, kao ni o obitelji i braku, jer to za njih nije pitanje društvenoga dogovora
ili kompromisa, nego dio Stvoriteljevoga plana za čovjeka stvorena na Njegovu sliku. Zbog
toga je osobito važno, uz nastojanje oko života u vlastitoj obitelji, i djelovanje, ali u svemu i
pozorno razlučivanje u molitvi i u svjetlu Božje objave.

4. Pitanja za razgovor:
• Jeste li dovoljno svjesni važnosti društvenoga poslanja obitelji, osobito u svjetlu
aktualnih rasprava vezanih za obitelj?
• U svjetlu izložene teme, što možete činiti u vašemu svakodnevnom životu kada je ova
tema u pitanju?
• Kako reagirate u situacijama kada je potrebno izreći istinu o obitelji i njezinu
poslanju? Smatrate li da dovoljno poznajete ovu temu i kako tada argumentirate svoje
stavove?

5. Literatura:
o Drugi vatikanski koncil: Deklaracija o pravu osobe i zajednica na društvenu i
građansku slobodu u vjerskoj stvari „Dignitatis humanae“, u: Drugi vatikanski
koncil: Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 72008.
o Drugi vatikanski koncil: Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu
„Gaudium et spes“, u: Drugi vatikanski koncil: Dokumenti, Kršćanska sadašnjost,
Zagreb, 72008.
o Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Narodne novine –
Međunarodni ugovori 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10
o Papinsko vijeće Iustitia et pax: Kompendij socijalnog nauka Crkve, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 2005.
o Povelja o pravima obitelji Svete Stolice, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 32009.
o Zakonik kanonskoga prava, Glas koncila, Zagreb, 1988.
o Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20in
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formacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/UN%20konvencije/Medjunarodni_pa
kt_o_gradjanskim_i_politickim_pravima_HR.pdf (pristupljeno 21. svibnja 2017.)
o Ustav Republike Hrvatske, redakcijski pročišćeni tekst, https://www.usud.hr/hr/ustavRH (pristupljeno 10. listopada 2017.)
o http://www.zupa-svanastazija.com/molitva/molitve-pape-benedikta-xvi/157/
(pristupljeno 10. listopada 2017)
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8) kolovoz: (Do)živjeti brak kao vrednotu

(Do)živjeti brak kao vrednotu
1.Molitva
Postupak: Sljedeći tekst se može provesti tako da ga čitaju ili supružnici i stave svoje ime
namjesto riječi "ljubav" ili da to učine sudionici u skupini.
Naša ljubav
Mali test vaše ljubavi: Tamo gdje stoji riječ "ljubav", umetnite svoja imena i upoznat ćete kvalitetu svoje
ljubavi.

Ivana je velikodušna,
dobrostiv je Petar,
ne zavidi,
Ivana se ne hvasta,
ne nadima se:
nije nepristojna,
Petar ne traži svoje,
Ivana nije razdražljiva,
ne pamti zlo;
Petar se ne raduje nepravdi
a raduje se istini.
Učinite još jednom to isto, samo zamijenite imena. Zatim možete dalje zajedno čitati:

Naša ljubav:
sve pokriva,
sve vjeruje,
svemu se nada,
sve podnosi.
Naša ljubav nikad ne prestaje. (P. Bosmans, Za sreću u dvoje)
Očenaš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.
2. Uvod
Danas se brak i obitelj nalaze u promijenjenom društveno-kulturnom kontekstu. Oko nas je
zavladala individualistička kultura posjedovanja i užitka. U potrošačkom društvu, sve što
postoji, postoji zato da se kupi, posjeduje, troši i na kraju baci. Taj mentalitet je polako ušao u
brak i obitelj. Ovaj pretjerani oblik individualizma razbija temelje zajedništva, izobličuje
obiteljske veze i ugrožava tradicionalne vrednote. S druge, pak, strane servirana je putem
medija i promidžbe obmana o stereotipu savršene obitelji. Vidimo društvo sa svim
izobličenostima, ali ni bračni drugovi ni obitelj kao takva nemaju ispravnu sliku o sebi. Nema
koristi maštati o instant idiličnoj slici braka i obitelji. Trebamo zdravo prihvatiti da se tu radi o
procesu, putu sazrijevanja te da je to uzvišen i svet poziv na zajednički rast.
48

3.Razrada teme
Doživjeti brak kao vrednotu
Promišljanje o braku uvijek nas vraća na prve stranice Biblije i izvještaje o stvaranju svijeta i
prvih ljudi (usp. Post 1,26). Dok čitamo Knjigu Postanka trebamo biti svjesni da ne tražimo
znanstvene činjenice, nego teološke istine.
Bog koji je Ljubav stvorio je čovjeka na svoju sliku i priliku. "Sva druga stvorenja Bog je
stvorio kao Stvoritelj. Jedino je za čovjeka Bog ne samo Stvoritelj, nego i Roditelj, tj. Otac"
(Z. Linić, Da radost vaša bude potpuna). Ljubav je zbog toga temeljni i urođeni poziv svakog
ljudskog bića. To je temeljna vrednota iz koje proizlaze i sve ostale vrednote bračnog i
roditeljskog života.
Bog čovjeka (muškarca) nije ostavio samog već mu je stvorio družicu života, ženu. Čovjek je
stvoren kao socijalno biće koje ne živi samo za sebe; čovjek je stvoren da ljubi i da bude
ljubljen. Iako je svaka ljudska osoba slika Božja, brak muškarca i žene još je potpunija slika
Božja – njih "dvoje, a jedno" su živa slika Presvetog Trojstva. Bog koji je u sebi trojstven
objavljuje nam se u jedinstvu božanske naravi, ali u trojstvu božanskih osoba, tj. Otac, Sin i
Duh Sveti. Muškarac i žena pozvani su da se međusobno upotpunjuju u dubini osobe, da u
zajedništvu života oblikuju samo jedno biće; jedno tijelo u dubokom biblijskom smislu.
Temeljni poziv, zadatak i svrha muža i žene jest da budu jedno; „njih dvoje“ pozvani su živjeti
kao jedno u zajedništvu ljubavi, da bi u punom dostojanstvu žene i majke, muža i oca mogli
darivati život („njih troje: otac, majka i dijete, odnosno djeca“). To nas dovodi do govora o
spolnoj dimenziji braka. Sam Bog je stvorio spolnost, koja je čudesan dar njegovim
stvorenjima. U svojim katehezama o teologiji ljudskog tijela sv. Ivan Pavao II. učio je da
spolna tjelesnost „nije samo izvor plodnosti i rađanja“, nego posjeduje „sposobnost izraziti
ljubav: upravo onu ljubav u kojoj čovjek kao osoba postaje dar“. (sv. Ivan Pavao II.,
Kateheza,16. siječnja 1980.)
„Brak je prelaženje muškarca u oca i žene u majku. Ljubav u braku stvara novog čovjeka.
Dijete su oni, sjedinjeni u jedno. Dijete su njih dvoje zagledani u novog čovjeka, u ljubav
među njima“ (T. Ivančić, Liječiti brak i obitelj, Teovizija, Zagreb 1997.).
To je zajedništvo okrnjio prvi grijeh (raskid s Bogom) koji ima za prvu posljedicu raskid
izvornoga zajedništva muškarca i žene (uzajamno optuživanje, gospodarenje, požuda, muke
rađanja, umor od rada). Da bi liječili rane grijeha, muškarac i žena trebaju pomoć milosti koju
im Bog, u svojem beskrajnom milosrđu, nije nikada uskratio (usp. Knjiga Rutina i Tobijina).
U svojem propovijedanju Isus je nedvosmisleno naučavao izvorni smisao sjedinjenja
muškarca i žene, onako kako je to Stvoritelj htio u početku. Dopuštenje koje je Mojsije dao da
se otpusti vlastita žena bilo je samo ustupak zbog tvrdoće srca (usp. Mt 19,8). Ženidbeni vez
muškarca i žene je nerazrješiv jer ga je sam Bog zasnovao.
Isus je došao obnoviti izvorni red stvaranja, poremećen grijehom. Ljudskoj obitelji tako je
vraćena „slika i prilika“ Presvetog Trojstva, otajstva iz kojega izvire svaka prava ljubav.
Isus, koji je u sebi sve pomirio i čovjeka otkupio od grijeha, nije tek vratio ženidbu (i obitelj)
u izvorno stanje, nego je i uzdigao brak na razinu sakramentalnog znaka Njegove ljubavi
prema Crkvi. Iako je to nesavršena analogija, kada se muž i žena vjenčaju oni postaju prava
slika Kristove ljubavi prema Crkvi (usp. Ef 5,25.32). Svaka ženidba posvećena blagoslovom
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znak je one ljubavi koja izvire iz Isusova križa i njegova probodenog srca. Muž i žena su
trajan podsjećaj onoga što se zbilo na križu, odnosno, koliko nas je Isus ljubio, a sami
dobivaju poslanje ljubiti tom istom Kristovom ljubavlju. Isus, pak, nije došao supružnicima
nametnuti preteško breme jer on sam daje snagu i milost za življenje braka novim mjerilima
Kraljevstva Božjega. Ženidba i obitelj primaju od Krista, po Crkvi, milost Duha Svetoga da
svjedoče evanđelje Božje ljubavi.
Živjeti brak kao vrednotu
Kako je riječ ljubav često izobličena, papa Franjo nas u apostolskoj pobudnici Amoris laetitia
(Radost ljubavi) poziva na promišljanje naših shvaćanja o ljubavi. Potiče da dublje
proniknemo u značenje teksta sv. Pavla „Hvalospjev ljubavi (usp. 1 Kor 13), u kojem se
nalaze neke odlike prave ljubavi i da te odlike prave ljubavi pokušamo primijeniti u
konkretnom životu svojih obitelji. Zbog toga smo ovdje posebno istaknuli određene misli iz
navedene apostolske pobudnice.
Strpljivost
Ovo je osobina onoga koji ne pušta da ga vode nagoni i koji izbjegava osorno reagirati na
slabosti i mane drugih. Ipak to ne znači dopustiti da nas stalno maltretiraju. Strpljivost se jača
kada prepoznam da i drugi, baš kao i ja, ima pravo na život na ovom svijetu, takav kakav jest.
Nije važno smeta li mi njegova prisutnost ili neko njegovo ponašanje.
Stav dobrostivosti
Ova osobina nadopunjuje prethodnu. Označava dobru osobu koja pokazuje dobrotu svojim
djelima. Strpljivost nije potpuno pasivan stav već praćen djelovanjem „činiti dobro“. Kada se
tekst promatra u cjelini, jasno se vidi kako sv. Pavao želi naglasiti da je ljubav više od pukog
osjećaja. Ljubav pokazuje svoju plodnost dobrim djelima.
Liječeći zavist
Stav suprotan ljubavi bila bi ljubomora ili zavist. Zavist je oblik rastuženosti zbog tuđeg
blagostanja. Ljubav nam pomaže izdići se iznad nas samih, a zavist nas vodi tome da se
zatvaramo u vlastito „ja“. Prava ljubav cijeni uspjehe drugih osoba, ona prihvaća činjenicu da
svatko ima različite darove i različit životni put; nastoji otkriti svoj put do sreće i pušta druge
da i oni pronađu svoj.
Bez hvastanja i nadimanja
Hvalisavost označava silnu želju pojedinca da se pokaže superiornijim kako bi impresionirao
druge. Sljedeća riječ „nadimanje“ bi značila jedan arogantan stav. Ljudi koji se hvastaju i
nadimaju misle da su važniji nego stvarno jesu, jer su „duhovniji“ ili „pametniji“. Prava se
ljubav pak ne nadima i ne hvasta. Važno je pri tom da i kršćani pokažu taj stav u načinu na
koji postupaju s članovima obitelji koji su manje upućeni u vjeru, slabi ili manje sigurni u
svoja uvjerenja. Stav poniznosti je sastavni dio ljubavi. Logika kršćanske ljubavi nije logika
onoga koji se osjeća višim od drugih i ima potrebu za tim da oni osjete njegovu „moć“, već
„tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj“ (Mt 20,27).
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Ljubaznost
Ova osobina ukazuje da ljubav nije nepristojna ili gruba u postupanju; njezini postupci, riječi i
kretnje su ugodni i uljudni. To je nezaobilazan zahtjev ljubavi. Da bismo se oraspoložili za
istinski susret s drugim, nužno je ljubazno ga gledati. Ljubazni pogled nam omogućuje ne
zadržavati se previše na tuđim manama i greškama; upućuje nas na toleranciju i suradnju,
unatoč našim razlikama.
Tu nas može nadahnuti Isusov pogled. On je muškarce i žene koje je susretao gledao s
ljubavlju i nježnošću, prateći njihove korake s istinom, strpljivošću i milosrđem, a
naviještajući zahtjeve Božjega kraljevstva. Uz Isusov pogled potrebno nam je naučiti i Isusov
ljubazni govor. To nije govor koji ponižava, rastužuje ili rasrđuje. Promotrimo neke Isusove
riječi: „Hrabro, sinko!“ (Mt 9,2). „Velika je vjera tvoja.“ (Mt 15,28). „Idi u miru!“ (Lk 7,50).
Oni koji ljube sposobni su govoriti riječi utjehe koje tješe, daju snagu, hrabre i potiču.
Velikodušno odvajanje
Ljubav „ne traži svoj interes“, odnosno „ne traži svoje“. Ljubav nas tako može povesti onkraj
zahtjeva pravednosti i besplatno izobilovati, „ne nadajuć se odatle ničemu“ (Lk 6,35), sve do
najveće ljubavi, a ta je „dati život“ za druge (Iv 15,13).
„Ne“ nutarnjem nasilju
„Razdražljivost“ se odnosi na nutarnju reakciju ogorčenosti izazvanu nečim izvana. Riječ je o
burnoj nutarnjoj reakciji, skrivenoj razdražljivosti koja nas dovodi do toga da zauzmemo
obrambeni položaj prema drugima. Kao kršćani ne možemo zanemariti stalni poziv Božje
riječi da ne gajimo srdžbu. Jedno je oćutjeti naglu provalu agresivnosti, a drugo predati joj se,
dopustiti da pusti trajni korijen u našem srcu: „Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe
nad vašom srdžbom“ (Ef 4,26). Papa ističe da bi naša prva reakcija, kad nas drugi ljute ili
dosađuju, trebala biti blagoslov u srcu, a ukoliko se to i ne dogodi jasno nas poziva da nikada
ne završi dan u obitelji a da se nismo pomirili.
Dovoljna je mala gesta npr. šutke i bez riječi pomilovati drugoga i obiteljski se sklad vraća.
Opraštanje
Izraz „pamtiti zlo“ zapravo znači biti zlopamtilo. Suprotnost tomu je opraštanje koje je
utemeljeno na pozitivnom stavu, koji pokušava shvatiti tuđu slabost i tražiti opravdanje za
drugu osobu. To nije lako ni jednostavno, ali to podrazumijeva iskustvo da je Bog nama
oprostio, da nas je besplatno opravdao, i to ne po našim vlastitim zaslugama.
Radovati se s drugima
„Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.“ Obitelj mora uvijek biti mjesto gdje, kad se dogodi
nešto dobro u životu nekome od njezinih članova, on zna da će drugi biti tu da to proslave
zajedno s njim.
Sve pokriva
Ljubav pazi na dobar glas drugih. To podrazumijeva suzdržati se od osuđivanja, obuzdati
sklonost upućivanja oštre i nemilosrdne osude. Supruzi koje povezuje ljubav i međusobna
pripadnost govore dobro jedno o drugom; trude se pokazati dobru stranu drugoga bračnoga
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druga, a ne njegove slabosti i mane. U svakom slučaju, radije će šutjeti nego govoriti loše o
njemu, kako ne bi nanio štetu slici o njemu. Tu nije riječ o naivnom pretvaranju da se ne vide
problemi i slabosti drugih, nego je riječ o tome da se slabosti i pogreške promatra u širem
kontekstu; nedostatci su tek jedan dio, a ne cjelina bića drugoga.
Sve vjeruje
Ovo treba uzeti u smislu povjerenja. To povjerenje omogućuje odnosu da bude slobodan; ne
treba pomno pratiti svaki korak druge osobe. Ljubav vjeruje, daje slobodu drugome, ne
pokušava sve držati pod kontrolom, u svome posjedu, i svime dominirati.
Nada se
Ljubav ne očajava pred budućnošću. Ovaj izraz govori o nadi onoga koji zna da se drugi može
promijeniti. To podrazumijeva kako moramo prihvatiti da, iako neke stvari neće uvijek ispasti
kako mi želimo, Bog može ravno pisati po krivim crtama i izvući nešto dobro iz zala koja
pojedinac ne uspijeva nadvladati u ovome svijetu. Ta nam spoznaja također omogućuje, usred
nedaća ovoga sadašnjeg života, promatrati osobu nadnaravnim očima, u svjetlu nade
nebeskog kraljevstva.
Sve podnosi
Ljubav sve protivštine podnosi s pozitivnim stavom. To znači stalnu i snažnu spremnost
svladati svaki izazov. To je ljubav koja nikad ne odustaje. Kršćanski ideal, posebno u braku i
obitelji, jest ljubav usprkos svemu.
Zaključna misao
Pogled na ljubav iz Hvalospjeva ljubavi pogled je na pravu Ljubav, Božju ljubav. Iz te
Ljubavi proizlazi i temeljni poziv svakog ljudskog bića, ali i braka (obitelji) na službu ljubavi.
Oko toga se treba svakog dana truditi. Da bi pak ta ljubav mogla prebroditi sve kušnje i ostati
vjerna unatoč svemu, potreban je dar milosti koji će je ojačati i uzdići. Potrebno je
svakodnevno zazivati Duha Svetoga da izlije svoj oganj na našu ljubav i da ju ojača,
usmjerava i preobražava u svakoj novoj situaciji.
4. Pitanja za razgovor:
Postupak: Pročitajte naglas navedene rečenice ili ih napismeno podijelite svakom članu
skupine. Potom završite započete tvrdnje i odgovorite na pitanja, pismeno ili usmeno.
•
•
•
•

Kad čujem riječ "ljubav", najprije se sjetim...
Po mome mišljenju prava ljubav je ...
Što povezujete s riječju brak?
Pokušajte opisati vašu obitelj s 5 pridjeva koji je označuju.
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9) rujan: Dobro obitelji je dobro i Crkve i društva

Dobro obitelji je dobro i Crkve i društva
1. Molitva
Gospodine,
prosvijetli naše obitelji u sumnjama,
podupri ih u poteškoćama,
utješi ih u patnjama
i svakodnevnim brigama
kada se za njih obore sjene
što prijete njihovu jedinstvu
i njihovu naravnomu identitetu.
Ti, koji si Život,
ostani na našim ognjištima
da bi mogla trajno biti gnijezda
u kojima se velikodušno rađa ljudski život
gdje se prima, ljubi i poštuje život
od začeća do svojega naravnog završetka.40
Očenaš…

2.Uvod
Pojam Crkva, manje-više, poznat nam je. To smo mi vjernici. Temeljna je jedinica Crkve je
obitelj, koja započinje kršćanskim brakom. Obiteljski je dom prva škola kršćanskoga života i
ljubavi. Evangelizacijska se uloga ponajprije vrši vlastitim svjedočenjem kršćanskoga života.

3. Razrada Teme
Sakramentalna ženidba – slika Trojedinoga Boga
Već na prvim stranicama Biblije čitamo izvještaj o stvaranju čovjeka, prvoga ljudskoga para
Adama i Eve. Bog je čovjeka stvorio na svoju sliku, slična sebi. „Na svoju sliku stvori Bog
čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih“ (Post 1, 26-27). Sveto pismo
započinje stvaranjem čovjeka, a završava prikazom „svadbe Jaganjčeve“ (Otk 19,7.9). Od
početka do kraja Sveto pismo govori o ženidbi i o njezinu otajstvu, o ustanovljenju i smislu,

40

Papa Benedikt XVI., Govor (1), 13. svibnja 2007., http://www.zupa-svanastazija.com/molitva/molitve-papebenedikta-xvi/157/ (pristupljeno 15. listopada 2017.)
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podrijetlu, o svrsi, o stvaranju, o nevoljama i o njezinoj obnovi u Gospodinu (1 Kor 7,39).41
„Model stvaranja čovjeka na sliku Božju u početku bio je Krist.“42 Adam je bio slika onoga
tko je imao doći, tj. Krista Gospodina.43 Čovjek stvoren na sliku Isusa Krista od početka je u
svojoj biti sjedinjen s Kristom. On je biće koje je predodređeno na zajedništvo s Trojedinim
Bogom.44 Čovjek je stvoren iz ljubavi i pozvan na ljubav i to je njegovo osnovno urođeno
zvanje i jasnidba vlastitoga postojanja. Bračno zajedništvo je predokus zajedništva s Bogom.
Čovjek je slika Božja ne samo kao pojedinac, nego i bračno zajedništvo i obiteljsko
zajedništvo na sliku Božju.45 „Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je
on“ (Post 2, 18). „Model interpretacije ljudske osobe jest Bog kao Trojstvo, kao zajedništvo
osoba. U communio personarum (zajedništvo osoba) ogleda se, kao u ogledalu communio
Pessonarum (zajedništvo Osoba) – čudesni misterij neprekidne razmjene ljubavi božanskih
Osoba.“46
„Kućna crkva“ na sliku Trojstva
Dokument Drugog vatikanskog koncila Lumen gentium obitelj nazva kućnom Crkvom
(Ecclesia domestica),47 tj. osnovnom stanicom života Crkve. Obitelj utemeljena na
sakramentalnoj kršćanskoj ženidbi Crkva je u domu. Sveopća Crkva i Crkva u domu otkrivaju
svoj identitet u Presvetom Trojstvu i to na dva načina:
a) Izvorište njezina postojanja je Presveto Trojstvo, koje je temelj i ključ za shvaćanje
čovjeka, braka i obitelji. Sveopća Crkva i „kućna“ Crkva utemeljene su na
sakramentima krštenja, potvrde i ženidbe, koja se trajno obnavlja u euharistiji i
pomirenju. Kršćanski su brak i kršćanska obitelj način ostvarenja Božjega plana
spasenja.48 Ona je povlašteno mjesto gdje se izvršava krsno svećenstvo oca i majke,
djece i svih članova obitelji (sakramenti, molitva, djela ljubavi, svjedočenje svetoga
života). Obiteljski je dom prva škola kršćanskoga života, gdje se čovjek uči radu,
bratskoj ljubavi, praštanju i prikazivanju vlastitoga života Bogu.49
b) Nutarnje poslanje Crkve označeno je Presvetim Trojstvom. Crkva je rođena po
izlijevanju Duha Svetoga. Crkva je zajednica Isusovih učenika koji su pozvani živjeti
zajedništvo (grč. koinonia). Ona je sakrament spasenja koji izvodi Otac po Sinu i
Duhu Svetom.

Katekizam Katoličke Crkve, Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb, 1994., br. 1602.
Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost i Hrvatska biskupska konferencija,
Zagreb, 2002., str. 13.
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Drugi vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu „Gaudium et Spes“, u: Drugi
vatikanski koncil: Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993., br. 22.
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Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, str. 13.
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Obiteljska zajednica utemeljena na kršćanskom braku ostvaruje otajstvo Crkve. Kršćanski
bračni drugovi u svjetlu objave u Isusu Kristu otkrivaju da je njihova bračna veza religiozne
naravi i da intimnošću svoje ljubavi uprisutnjuju božansko Trojstvo.50
U bračnome i obiteljskom ambijentu ne ostvarujemo samo kršćanski život, nego i crkveni
život. Kršćanska je obitelj mjesto gdje se žive sve zadaće Crkve: svjedočko navještanje Božje
riječi, slavljenje trojedinoga Boga zajedničkom molitvom i kućnom liturgijom, te služenja u
ljubavi. Obitelj ima eklezijalni karakter, a Crkva obiteljski karakter, pa su kršćanski bračni i
obiteljski život prostor ostvarenja kraljevstva Božjega.51
Poslanje obitelji u Crkvi i društvu
Obitelj – mjesto evangelizacije i humanosti
Ivan Pavao II. ističe, kako je obitelj srce nove evangelizacije, i to snagom milosti koju su
supružnici primili u sakramentu. Supružnici svoje poslanje stavljaju u službu izgradnje Crkve
i kraljevstva Božjega. Krist kršćanskim supruzima podjeljuje posebno poslanje apostola i šalje
ih u svoj vinograd kao radnike na sasvim osobit način.52 „Obitelj, dakle, sudjeluje u izgradnji
Kristove Crkve i pridonosi rastu njezine svetosti. Pozvana je svetošću svoje ustanove
promicati svekoliki rast i sazrijevanje svakoga svojega člana.“53
Evangelizacija unutar obitelji
Evangeliziranje vlastite obitelji vrši se „svjedočanstvom života usklađenog s božanskim
zakonom u svim njegovim vidovima, zatim kršćanskim odgojem djece, pomoću koju pružaju
njihovom sazrijevanju vjere, odgajanjem za čistoću, pripravom za život, budnošću da ih
očuvaju od ideoloških i moralnih opasnosti kojima su često izloženi.“54 Kršćanska je obitelj
pozvana da naviješta, slavi i služi Evanđelju života. Ova se zadaća ponajprije odnosi na
supružnike, koji su pozvani biti prenositeljima života. Dijete je dar njihova međusobnog
darivanja ljubavi, to je dar, koji proizilazi iz dara.55 Kršćanska obitelj treba biti istinska
zajednica života i ljubavi, koja čuva, objavljuje i priopćuje ljubav.56 Slušanje Božje riječi,
sakramentalni život, duhovno vodstvo, potpora katoličkih udruženja, zauzimanje za odgoj
vlastite i druge djece, volontiranje u službi života. To su sredstva, koja nam uvijek ostaju na
raspolaganju.57 „Baš kroz odgoj djece obitelj ponajviše izvršava svoje poslanje naviještanja
Evanđelja života. Riječju i primjerom u svakodnevici odnosa i odluka, djelima i konkretnim
znakovima, roditelji uvode svoju djecu u istinsku slobodu, koja se ostvaruje iskrenim
50

Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, str. 15.
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samodarivanjem i odgajaju u njima poštivanje drugoga, osjećaj za drugoga, osjećaj za
pravednost, srdačno primanje, dijalog, velikodušno služenje, solidarnost i svaku drugu
vrijednost koja pomaže da se život živi kao dar.“58 Najbolja škola humanosti je obitelj, u njoj
se susreću i potpomažu različite generacije. Obitelj je jedino mjesto gdje se vrjednote
pretvaraju u projekte života. Socijalna uloga obitelji odvija se preko tipično obiteljskih
vrjednota poštovanja, dijaloga i ljubavi.59 Drugi vatikanski sabor naglašava kako je obitelj
najbogatija škola humanosti, osnova ljudske mudrosti i temelj društva.
Evangelizacija prema vani
Evangelizacijsku ulogu prema vani obitelj izvršava „potpunim i odgovornim uklapanjem u
crkvenu i građansku zajednicu, djelima duhovne i materijalne ljubavi prema drugim
obiteljima, posebno prema onima kojima je potrebna pomoć i podrška, prema siromasima,
bolesnima, starijim osobama, hendikepiranima, sirotama, udovicama, napuštenim bračnim
drugovima, neudanim majkama, kao i prema majkama koje sa nađu u teškim situacijama pa
su u opasnosti da se oslobode ploda svoje utrobe“.60 Drugi vatikanski sabor govori nam o
„kraljevskom služenju“, u kojemu vanjska evangelizacija ima svoj temelj, koja se izvršava
služeći ljudima i životu.61 Kršćanska obitelj svoje služenje ne smije vršiti iz koristoljublja,
nego iz vlastite ljubavi. „Pojedinci, obitelji, grupe, udruženja imaju odgovornost u
društvenom animiranju, u izradi kulturnih, ekonomskih, političkih i zakonskih planova koji u
poštivanju prema svima i prema logici demokratskog suživota, pridonose da se izgradi
društvo u kojemu se priznaje i čuva dostojanstvo svake osobe, štiti i promiče život svih“.62
Evangelizatorsko poslanje obitelji „mora se započeti od obnove kulture života unutar samih
kršćanskih zajednica. Previše često i vjernici, čak i oni koji aktivno sudjeluju u crkvenom
životu, padaju u neku vrst podvojenosti između kršćanske vjere i njezinih etičkih zahtjeva
obzirom na život, dolazeći tako do moralnog subjektivizma i do nekih neprihvatljivih
ponašanja. Moramo se onda pitati s velikom jasnoćom i hrabrošću, koja je kultura života
danas raširena među kršćanima, obiteljima, grupama i zajednicama naše biskupije. S isto
tolikom jasnoćom i odlučnošću moramo utvrditi koje smo korake pozvani učiniti da bismo
služili životu prema punini njegove istine“.63
Važni su nam i konkretni primjeri svjedočenja vjere i poslanja vjernika u društvu, među
kojima se ističu pozitivni životni primjeri kojih ima jako puno, kao među pojedincima,
obiteljima i grupama, tako i među udruženjima, među kojima svoje mjesto ima Franjevački
svjetovni red, ali i druga slična udruženja u Crkvi.
Povodom prvoga Nacionalnog susreta susreta hrvatskih katoličkih obitelji, papa Benedikt
XVI. uputio im je riječ: »Drage obitelji, budite hrabre! Ne popuštajte tom sekulariziranom
mentalitetu koji nudi suživot kao pripravu ili čak kao zamjenu za brak! Pokažite svojim
životnim svjedočanstvom da je moguće ljubiti poput Krista, bezrezervno, da se nije potrebno
bojati brige za drugu osobu! Drage obitelji, radujte se očinstvu i majčinstvu! Otvorenost
58
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životu znak je otvorenosti prema budućnosti, pouzdanja u budućnost, kao što poštivanje
naravnoga zakona oslobađa osobu, a ne ubija je! Dobro obitelji je dobro i Crkve. […] Molimo
Gospodina da obitelji budu uvijek više male Crkve, a crkvene zajednice da bude više
obitelj!«64

4. Pitanja za razgovor
• Je li suvremena obitelj svjesna da je kućna Crkva?
• Koji su danas izazovi za obitelj u Crkvi i u društvu?
5.Literatura:
o Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008.
o Katekizam Katoličke Crkve, Hrvatska biskupska konferencija i Glas Koncila, Zagreb,
1994.
o Drugi vatikanski koncil
o Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.
o Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost i Hrvatska
biskupska konferencija, Zagreb, 2002.
o Apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu
„Familiaris consortio“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009.
o Luka Tomašević, Crkveni dokumenti o evangelizacijskoj ulozi obitelji, Crkva u svijetu,
Split, 2001.
o Enciklika o vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života „Evangelium vitae“,
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10) listopad: Bračna i obiteljska duhovnost

Bračna i obiteljska duhovnost
1.Molitva
Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj
Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji
ustanovio na sliku svoga Trojstvenoga zajedništva ljubavi.
Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se
udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu
ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i
vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom. Hvalimo te, Duše
Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i
nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i
posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.
Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u
našem kršćanskom domu ostvari božanski naum o braku i obitelji,
da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Slava Ocu…
2. Uvod
Danas se mnogo piše o dostojanstvu kršćanskog braka, o problemima bračnog i obiteljskog
života. Materijalističko shvaćanje života, a još više materijalistička praksa osiromašuje i
razara i pojedinca i zajednice, u prvom redu osnovnu zajednicu ljudskog društva: obitelj.
Obitelj je kolijevka i osnovna stanica društva. Ona je istodobno i prvo i trajno mjesto odgoja i
duhovnog rasta, i to ne samo jedne osobe nego i čitavoga naroda. Tako je obitelj „duhovno
rodoslovlje“ pojedine osobe te „žarište“ civilizacije ljubavi. Srođena s ljudskim društvom, ona
je u njegovu središtu i temelj je njegove budućnosti. Istodobno, i ljudsko društvo snažno
utječe na stabilnost, postojanost i kvalitetu bračnog i obiteljskoga života, što se povratno
odražava na život društvene zajednice. Utjelovljeni Sin Božji, u kojemu je sva punina objave,
pravi Bog i savršeni čovjek, izabrao je kao mjesto svojega rođenja i odrastanja jednu obitelj.
Time je ne samo posvetio obiteljski život, nego je pokazao i vrijednost i važnost obitelji kao
prirodnog i redovitog ambijenta za normalni razvoj i rast ljudske osobe. Svojom prisutnošću
na svadbi u Kani Galilejskoj blagoslovio je i bračnu i obiteljsku ljubav (usp. Iv 2, 1-12).
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3. Razrada teme
Bračna duhovnost
Danas, kad se naglašava da je brak sredstvo posvećenja, da je znak jedinstva između Krista i
Crkve — zajednice otkupljenih, postoji izvjesna opasnost da se brak kao takav, bez
pročišćavanja, bez bračne askeze, promatra kao sredstvo posvećenja, nešto kao kad bismo
uzeli grubo, neobrađeno prirodno kamenje i time htjeli izgraditi neki objekt. Zaboravlja se da
može postojati „egoizam u dvoje“, da čovjek ne može ni brak smatrati kao definitivno stanje
čovjeka na ovoj zemlji, zaboravlja se da je i brak samo sredstvo da čovjek lakše prispije do
cilja, da je karakteristika ljubavi da se ona neprestano širi, tako da ljubav koja nema te
karakteristike prestaje biti ljubav.
Ako se brak te bračni i obiteljski život prihvate i prakticiraju s ljubavlju, ako se ne utemelji
toliko na erosu, nego na ljubavi koja se naziva caritas i, još više, na ljubavi koja se naziva
agape, brak uistinu postaje znak jedinstva Krista i Crkve. Po sakramentu on postaje posjednik
svih aktualnih milosti koje su potrebne bračnim drugovima, on pomaže da oni doživljavaju
neprestanu evoluciju, rast, pomaže da bračni parovi puninu života koju nose u sebi rado
prenose na djecu.
U velikoj Božjoj obitelji bračni stalež ima posebno značenje. Po njemu se ljudi na poseban
način ugrađuju u Kristovo mistično tijelo. Oni na poseban način izražavaju jedinstvo koje
vlada između Krista i otkupljenoga čovječanstva. Kršćanski par je reprodukcija jedinstva
između Krista i Crkve, ne samo slika, predstavljanje, nego on reproducira aktivno i
djelotvorno unutar sebe tajanstveni odnos Krista i Crkve.65
U postsinodalnoj apostolskoj pobudnici pape Franje Amoris laetitia, posebna pozornost
posvećuje se i temi bračne i obiteljske duhovnosti. Pastoral braka i obitelji jedno je od danas
najbremenitijih područja crkvenoga djelovanja.
Kad Drugi vatikanski sabor govori o pozivu svih kršćana na svetost, kaže da su različiti
putovi do nje. „Svi koje vodi Duh Božji i koji poslušni Očevu glasu slijede Krista, siromašna,
ponizna i opterećena križem, u različitim vrstama života i u različitim dužnostima gaje jednu
svetost.“66 U tom općem pozivu na svetost bračni parovi imaju svoj specifični put: „Žive u
svijetu ... u redovitim prilikama obiteljskog i društvenog života, kojima je protkan njihov
život. Tu su oni od Boga pozvani da pridonesu, kao iznutra, poput kvasca, posvećenju svijeta,
vršeći svoju dužnost, vođeni evanđeoskim duhom, i tako drugima otkriju Krista u prvom redu
svjedočanstvom svoga života, vjerom, nadom i ljubavlju. Na njih posebnim načinom spada da
sve vremenite stvari, s kojima su tijesno povezani, tako rasvijetle i urede da se uvijek vrše po
Kristu i da rastu i budu na slavu Stvoritelja i Otkupitelja.“67
Odnosi između bračnih drugova moraju voditi Kristu i spasenju. Još više: odnosi između
bračnih drugova najbolje otkrivaju koliko su bračni drugovi povezani s Kristom. Odnos prema
Kristu kod supružnika uvjetovan je njihovim međusobnim odnosom. Čovjek ne može doći
Bogu nekim individualističkim putem, ne može kontaktirati s Bogom kao samac sa samcem.
Ivan Fuček, Bračna ljubav, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 1974., str. 42.
Drugi vatikanski koncil: Dogmatska konstitucija o Crkvi „Lumen gentium“, u: Drugi vatikanski koncil:
Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993., br. 41.
67
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Naš duhovni život, naš život s Bogom, ovisan je o našem životu s drugima. Znači da i u braku
postoji sudioništvo u duhovnom životu, da se taj život ne može oblikovati neovisno o
bračnome drugu, jer, kao što općenito nema izolirane duhovnosti, tako pogotovo u braku ne
može biti duhovnosti izolirane od duhovnosti bračnog druga. Duhovni život u braku bitno je
uvjetovan zajedništvom. Da bi čovjek mogao doći bliže Bogu, mora se više približiti bračnom
drugu. Otvarajući se više bračnome drugu, bračni drugovi se više otvaraju Kristu. Iskreno
otvaranje jednoga prema drugome povlači za sobom otvaranje njih oboje prema drugim
ljudima, najprije prema djeci koju će roditi i odgojiti, a onda prema svim ljudima s kojima
žive u bilo kakvim odnosima.
Obiteljska duhovnost
Jedna od njezinih temeljnih odrednica i, zapravo, jedno od njezinih temeljnih izvorišta je
bračni i obiteljski život, tj. bračno i obiteljsko zajedništvo. To je temeljna razlikovna oznaka
toga vida kršćanske duhovnosti. Pozitivno iskustvo obiteljskog zajedništva pravi je put
svakodnevnog posvećenja i mističnog rasta, sredstvo za dublje sjedinjenje s Bogom. Bračna i
obiteljska duhovnost jest duhovnost nadnaravnoga zajedništva ostvarivanoga u konkretnome
bračnom i obiteljskom okviru. Budući da je upravo taj okvir njezino nezamjenjivo uporište,
potrebno je uvažavati značenje uzajamnoga predanja u svim njegovim bitnim sastavnicama i
put svakodnevnoga posvećivanja i mističnoga rasta tražiti i pronalaziti upravo u iskustvu
obiteljskoga zajedništva. Papa Franjo ukazuje i na važnost izbjegavanja zamke dualističkoga
poimanja kršćanskoga života i duhovnosti ili pak promatranja bračnoga i obiteljskog života
kao tobožnjih zapreka za dublji i bogatiji duhovni život. Te tvrdnje izuzetno su važne i
aktualne, pogotovo uzme li se u obzir istinsku krizu življenja duhovnosti u braku i u obitelji;
krizu koja se ne tiče tek pitanja zanemarivanja molitve i duhovnoga života, već uopće
profiliranosti bračne i obiteljske duhovnosti kao načina konkretnoga življenja i ostvarivanja
vjerskoga života.
Kršćanska duhovnost nošena je sakramentima, molitvom, osobito onom zajedničkom
obiteljskom. U njezinu konkretnome življenju pomažu i različiti oblici pučke pobožnosti. To
je duhovnost isključive i slobodne ljubavi, isključive u odnosu na bilo koje treće osobe s
obzirom na brak, a slobodne u smislu zauzimanja u pozitivnome smislu prema djeci, ali i
bližnjima u potrebi. Bračni partneri trebaju, u prvome redu, jedno drugomu biti znak i oruđe
blizine samoga Gospodina. U tome pogledu duhovnost, poštujući načelo duhovnoga realizma,
podrazumijeva zdravu autonomiju svake osobe, jer je najintimnija sfera osobnosti podložna
samo Bogu. Na takav način bračni partneri moći će uviđati da je savršena ljubav svojstvena
samo Bogu. Prostor koji svaki od supruga pridržava isključivo svomu osobnom odnosu s
Bogom, ne samo da pomaže liječiti rane zajedničkog života nego također omogućuje
supruzima naći u Božjoj ljubavi najdublji izvor smisla vlastitoga života. Svaki dan moramo
zazivati pomoć Duha Svetoga da ta unutarnja sloboda bude moguća.
Nadalje, bračna i obiteljska duhovnost jest duhovnost skrbi, utjehe i poticaja. Upravo u
obiteljskom ozračju duhovnost poprima posebno konkretne konture; ona se, naime, pretače u
konkretnu skrb za bližnje, u prvom redu za novi život, tj. rađanje i odgajanje potomstva. Život
bračnoga para svakodnevno je dioništvo u Božjemu plodonosnom djelovanju, a svaka je
osoba za drugu stalni izazov Duha Svetoga. U tome pogledu druga je osoba poziv na
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pomaganje u ukupnome unaprjeđenju i postizanju najboljega što može. Otvorenost i sloboda
temeljni su preduvjeti za takav pogled na drugu osobu, a poštovanje njezina dostojanstva
nezaobilazna sastavnica duhovnosti prožete istinskim milosrđem. Takvo poimanje i življenje
duhovnosti u braku i obitelji pretače se potom u gostoljubivost kao izraz skrbi za sreću drugih
osoba (osobito siromašnih) te u različite druge oblike tzv. socijalne ljubavi. Riječ je ovdje u
biti o duhovnosti otvorenosti koja podrazumijeva stalan napredak na putu sazrijevanja. Obitelj
uvijek treba rasti u sposobnosti ljubiti. Iako je duhovnost prožeta pozivom na puninu života i
ljubavi, tu puninu ipak možemo očekivati samo s one strane života, na drugoj obali.
Zanimanje i briga crkvene zajednice za bračni i obiteljski život, za njegovu kvalitetu i
zdravlje, pripada poslanju Crkve. Njoj na srcu leži ne samo bračni i obiteljski život njezinih
sinova i kćeri, nego i svakoga čovjeka. Služeći čovjeku, ona služi Kristu. Utjelovljeni, raspeti
i uskrsli Isus Krist je i put Crkve (usp. Iv 14, 6). A, budući da se na neki način sjedinio i
poistovjetio sa svakim čovjekom, Isus Krist pokazuje da je konkretan čovjek „put Crkve“.
Ona ga nužno slijedi korak po korak također kroz njegov bračni i obiteljski život.
Zaključak
„Hodajmo, obitelji, nastavimo taj hod! Ono što nam je obećano veće je nego što možemo
zamisliti. Nikada ne izgubimo nadu zbog naših ograničenja, ali ni ne odustajmo od toga da
tražimo puninu ljubavi i zajedništva koje nam je Bog obećao.“ (Papa Franjo)
4.Pitanja za razgovor:
• Kako možemo svoju obitelj ispuniti ljubavlju?
• Kako povjerenje i razumijevanje u obitelji utječe na zajednički svakodnevni život?
• Svi zapravo žele imati stabilnu obitelj i miran obiteljski život. Ali, u braku i obitelji
neizbježne su svakodnevne trzavice, a ponekad i veći sukobi, razlike u mišljenjima i
suprotne ideje. Kako ih nadvladati?
• Kako u obitelji pokazati vjeru?
• Koliko je molitva važna za obitelji? Trebaju li obitelji zajedno moliti?
5.Literatura:
o Dogmatska konstitucija o Crkvi „Lumen gentium“, u: Drugi vatikanski koncil:
Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.
o Ivan Fuček, Bračna ljubav, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 1974.
o Papa Franjo, Apostolska pobudnica o ljubavi u obitelji „Amoris laetitia“, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb, 2016.
o Nikola Vranješ, Elementi, etape i perspektive pastorala braka i obitelji prema
apostolskoj
pobudnici
„Amoris
laetitia“,
Diacovensia,
25(2017.)2,
https://hrcak.srce.hr/183860 (pristupljeno 14. rujna 2017.)
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11) studeni: Kršćanski odgoj djece u suvremenomu svijetu

Kršćanski odgoj djece
1.Molitva
Gospodine Isuse, uzdižem svoju djecu pred Tvoje lice i molim Te: da upoznaju Krista kao
Spasitelja, da razviju naviku molitve i čitanja Tvoje Riječi. U njihov život, Isuse, dovedi
pobožne odrasle osobe i prijatelje koji će im pomoći da izrastu u pobožne ljude, odgovorne i
odane. Sačuvaj ih čistima i daj im snage da se odupru iskušenjima; da razviju mudrost i
snažnu nepokolebljivu savjest; da vide druge ljude kao što ih Ti vidiš, i da se prema njima
ponašaju s ljubavlju i poštovanjem. Zaštiti ih od emocionalne, fizičke i duhovne opasnosti,
pripremi ih da budu pobožni, puni ljubavi, vjerni prijatelji.
Gospodine Isuse, molim Te da pažljivo promatram svoju djecu i da budem osjetljiv za njihove
potrebe. Daj mi da ja budem siguran u Tvoju ljubav i da se oslanjam na Tebe, jer ja Te trebam
jednako kao i djeca. Pomozi mi da dam pažnju djeci i da budem spreman dati im usmjerenje u
odlukama koje donose. Pomozi mi da im mogu pružiti moralne temelje za njihov život.
Pomozi mi da im pružim okružje u kojem će biti emocionalno zdravi kroz pažnju koju ću im
pokazivati. Pomozi mi da se pobrinem za njihove potrebe i da ih pripremim za svijet sa kojim
će se suočiti kad odrastu. Pomozi mi da im mogu reći o svome odnosu s Tobom. Podsjeti me
da se više igram s njima. Pomozi mi da im ja mogu biti uzor pobožnosti. Amen.68
2. Uvod u temu
Svako ljudsko društvo, da bi opstalo, posebno se treba brinuti za odgoj djece. Naravni poziv
obitelji je da odgaja djecu kako bi rasla u odgovornosti prema sebi i drugima.69 Obitelj je prvo
mjesto odgoja jer roditelji prenose djetetu pogled na svijet; prenose stavove, vrijednosti, način
prosuđivanja i način vrednovanja ljudi, riječi, ideja, ponašanja i materijalnih stvari.
Odgoj je komunikacija, obostran odnos. Stoga, da bi bio uspješan, roditeljski odgoj
prvenstveno mora biti u ljubavi, obazriv prema djetetu, nježan i milosrdan. Roditelji moraju
paziti: „Očevi, ne ogorčujte svoju djecu da ne klonu duhom.“ (Kol 3, 20–21) Roditelji svojim
pristupom imaju odgovornost da svoju djecu izgrađuju, pobuđuju na dobro, da u njima raste
ono dobro, a mane i slabosti da se smanjuju ili barem osvijeste, kako bi djeca svjesno pazila
na svoje riječi i postupke. Djeca roditeljskom ljubavlju trebaju biti dovedena do toga da im je
drago slušati i izvršavati upute roditelja: „Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u
Gospodinu!“ (Kol 3, 20–21).
Mudar roditelj, koji voli svoje dijete iskoristit će svaku priliku da pouči svoje dijete. Ukoliko
dijete pogriješi, neće prijeći preko toga na način zanemarivanja, nego će blago, s ljubavlju
poučiti dijete. Ukazat će mu na njegovu pogrešku, nastojat će sagledati uzroke njegovog
68
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krivog postupka i ponuditi mu mogući način razrješenja, dobroga postupanja u takvoj
situaciji.
Ukoliko roditelj popušta djetetu na način da ne želi reagirati u pogrešnom ponašanju djeteta,
da očigledno prelazi preko pogreške ili, pak, da povlađuje svome djetetu i daje mu za pravo
kada je ono u krivu – to je popustljivi roditelj koji ne vrši svoju roditeljsku zadaću i krivo
odgaja dijete. Takvo dijete neće imati jasan uvid u svoje pogreške, neće razumjeti što je
dobro, a što zlo, što smije, a što ne smije. Stvorit će nerealnu sliku o sebi koja će ga
sprječavati da zauzme pravi stav u određenim situacijama i pravilan odnos prema drugim
ljudima.
Roditelj koji suprotno tome na svaku pogrešku svoga djeteta reagira rigorozno, pretjerano
strogo, agresivno, u svemu vidi pogrešku i krivnju svoga djeteta, pretjerano ga kažnjava… ne
odgaja dobro svoje dijete nego u njemu goji strah, nepovjerenje. Dijete živi u stalnom
osjećaju krivnje, smatra da nije dovoljno dobro, da su drugi bolji od njega, povlači se, boji se
djelovati u strahu od posljedica.
Cilj odgoja je odrasla, zrela, stabilna i odgovorna osoba koja je sretna i koja svoju životnu
sreću prenosi na druge ljude; koja je izgrađena i čvrsta tako da podupire i izgrađuje druge
ljude; koja svojim duhovnim bogatstvom obogaćuje svoje bližnje.
Uspjeh roditeljskog odgoja je da dijete ima povjerenje u Boga, da zna da dobro koje čini jest
Bogu ugodno, a zlo Bog zabranjuje. „Zbog toga odnos između roditelja i djece mora biti
mudrost, velika ravnoteža. Djeco, slušajte roditelje, to je ugodno Bogu. Vi, pak, roditelji ne
ozlojeđujte djecu, tražeći od njih da čine ono što ne mogu.“70
Roditelji imaju mnogo poteškoća u odgoju djece. Jedna od najvećih je nedostatak vremena
kojeg provode s djecom. Budući da sve više vremena rade, sve manje imaju za obitelj i svoju
djecu. Stoga, ono vrijeme koje provode zajedno treba biti mudro iskorišteno, dobro provedeno
u druženju, razgovoru i zajedničkoj molitvi.
Sljedeća poteškoća u odgoju jest televizor, internet, video igrice… I roditelji i djeca podložni
su vrijeme provoditi pred slikovnim medijima a ne zajedno, razgovarajući, igrati video-igrice
a ne družiti se i igrati s članovima obitelji. Na taj način televizija i internet preuzimaju vodeću
ulogu bejbisitera, čuvara djeteta, jer dok gleda televiziju dijete je „na sigurnom i zbrinuto“.
Preuzima vodeću ulogu sveznajućeg odgojitelja, tako da djeca prve informacije o važnim
životnim temama uglavnom primaju s televizije, filmova, interneta… Problem je u tome što
su te informacije često fantastične, nerealne, samo zbog brze zarade, iskrivljene, pa čak
izopačene. Obitelj nije izuzeta od utjecaja suvremenih medija. „Vaša je primarna odgovornost
nadgledati TV i njegov utjecaj, internet i njegov utjecaj, kao i knjige i časopise koji ulaze u
vaš dom. Morate se čvrsto oduprijeti svim zlim utjecajima, stalno moleći Božju snagu i
vodstvo da vodi vašu obitelj da živi čisto, sveto i nenasilno.“71
Poteškoća u odgoju jest pogrešno mišljenje da se odgoj djeteta može prepustiti školi,
učiteljima, Crkvi, vjeroučiteljima, sportskim klubovima, trenerima… da će se oni baviti
djetetom i izvesti ga na pravi put, od njega učiniti prave i zrele osobe. Nabrojani su samo
pomoć u odgoju, samo podrška, primarno odgajaju roditelji. Ukoliko se roditelji odreknu
svoje uloge i odgoj prepuste drugima, onda roditelji ne odgajaju i odbijaju djecu od sebe.
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Jednom kada budu htjeli djecu uza se, doživjet će da su ih izgubili. Na žalost, u tome i djeca
izgube sami sebe.
Što pomaže u odgoju? Gdje je spas za roditelje? „Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u
njemu spasenje. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neću se pokolebati. U nj se,
narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište!(Ps 62,2-3.9)“
Roditelj, da bi uspio, treba položiti svoju snagu i svoje pouzdanje u Boga. Moliti mudrost i
jakost, darove Duha Svetoga kako bi mogao i znao voditi svoje dijete. Treba svakodnevno
moliti za svoje dijete i sa svojim djetetom, nedjeljom i blagdanom slaviti svetu misu, redovito
slaviti sakramente, osobito pomirenja i svete pričesti.
Roditelj, da bi uspio, treba svome djetetu biti primjer. A to znači da u svemu što govori treba
prednjačiti svojim dobrim djelima. Roditeljeve riječi i ponašanje trebaju biti suobličene
Kristu, tako da može svome djetetu biti autoritet dan od Boga jer vodi k Bogu, oslanja se i
pouzdaje u Boga, ali ne tako da je izvor moći i mudrosti u roditelju, nego tako da roditelj
upućuje dijete da je izvor moći i mudrosti, ljubavi i dobrote u Bogu.
3. Razrada teme
Odgoj djece je temeljna dužnost, pravo i radost svakog roditelja. „Budući da su roditelji dali
život svojoj djeci, oni imaju izvorno, prvotno i neotuđivo pravo i da je odgajaju; zbog toga se
oni imaju smatrati prvim i poglavitim odgojiteljima svoje djece.“72 Obitelj je prvo mjesto
odgoja i najpozvanija je i najprirodnija zajednica u kojoj dijete raste, uči i odgaja se za život.
Svako ljudsko društvo, da bi opstalo, prvenstveno se treba brinuti za odgoj djece. Odgoj je
općeljudska potreba i ustanova svih vremena, rasa i kultura. Odnosi se na čitava čovjeka. 73 Po
odgoju dijete stječe društvene vještine, društvenu i emocionalnu zrelost, inteligenciju, životne
stavove, usvaja vrijednosti, uči razlikovati dobro od zla i stječe sposobnost opredjeljivati se za
dobro, a odbacivati zlo.
Kršćanski roditelji nadasve nastoje svoju djecu odgajati u vjeri, u svijesti da cijela obitelj stoji
pred Bogom, dobrim Ocem, najboljim Sucem naših djela. Djeca odgojem uče da trebaju
slušati svoje roditelje i izvršavati njihove zapovijedi, ali uče da trebaju slušati Boga,
osluškivati ga u tišini svojega srca i izvršavati Božje zapovijedi, nadasve onu prvu: ljubi Boga
i bližnjega svoga… (Mt 22, 34-40)
Svjesni svojih slabosti i ograničenosti, roditelji će se uvijek pouzdati u Boga, njemu se
povjeravati i od njega moliti snagu života, snagu da mogu svojoj djeci biti uzor, da mogu
djeci prenijeti kršćanske vrijednosti i vjeru u Boga. Stoga će roditelji moliti za svoju djecu i sa
svojom djecom. Stup obitelji je zajednička obiteljska molitva. Djeca će, gledajući svoje
roditelje, naučiti pouzdati se u Boga, Oca i nastojat će živjeti i raditi tako da to bude Bogu
milo.
Odgajati može samo onaj tko je uvjeren u ono što prenosi, što sam živi. Na taj način postaje
živi svjedok, utjelovljenje vrijednosti koju prenosi. „Dobro uvijek teži tome da se širi. Svako
autentično iskustvo istine i ljepote po samoj svojoj naravi teži tome da raste u nama, i svaka
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osoba koja je iskusila duboko oslobođenje stječe veću osjetljivost na potrebe drugih.“ 74 Da bi
roditelji dobro i zdravo mogli odgajati svoju djecu, prvo oni moraju autentično živjeti svoju
vjeru u Boga i svoju bračnu ljubav: „U kući gdje muž i žena sjede za stolom vidimo uz njih
djecu k'o mladice masline (Ps 128,3), to jest punu snage i vitalnosti.“75 Životni prostor neke
obitelji zapravo je kućna crkva, sjedište prisutnosti Krista koji sjedi u obitelji za istim stolom.
Obitelj je mjesto kateheze za djecu. Obitelj je mjesto gdje su roditelji prvi učitelji vjere svojoj
djeci: „Ono što čusmo i saznasmo, što nam kazivahu oci, nećemo kriti djeci njihovoj, predat
ćemo budućem koljenu: slavu Gospodinovu i silu njegovu i djela čudesna što ih učini. (Ps 78,
3-6)“76
Djeca nisu imovina roditelja.77 Zato ih roditelji odgajaju da bi postali odrasli i zreli ljudi,
odgovorni za svoje riječi i postupke, ali i odgovorni za druge. Da budu oni koji izgrađuju
društvo, ali i oni koji znaju podmetnuti svoja leđa i žrtvovati se za svoje bližnje. Ideal kojeg
trebaju željeti ostvariti u svojem životu jest Isus Krist, koji je bio poslušan svojim zemaljskim
roditeljima (usp. Lk 2,51).
Unatoč svem prvenstvu obitelji, obitelji u odgoju ne smiju biti prepuštene samima sebi, a
pogotovo ne ostavljene od društva: „Obitelji imaju pravo od javnih vlasti očekivati primjerenu
politiku prema obitelji na pravnom, gospodarskom, društvenom i poreznom području koja
isključuje svaku diskriminaciju.“78
Obitelj treba promisliti čemu želi izložiti svoju djecu. Mora se pitati tko su ti koji pružaju
zabavu, koji ulaze u njihove domove putem televizije i elektroničkih uređaja s kojima
provode svoje slobodno vrijeme.79 Jedini način izbjeći štetne utjecaje jest posvetiti vrijeme
svojoj djeci, razgovarati s njima jednostavno i s ljubavlju o važnim temama i pronalaziti
zdrave načine kako će provoditi svoje vrijeme. „Roditelji moraju usmjeravati i pripremati
djecu i adolescente da se znaju suočiti sa situacijama u kojima im, primjerice, prijete
opasnosti od agresije, zlostavljanja ili ovisnosti o drogama.“80
Pretjerana briga i kontrola nije dobra za odgoj. Roditelj koji hoće imati potpunu kontrolu nad
svojim djetetom ne odgaja dijete. U djetetu treba poticati, s puno ljubavi, procese rasta u
slobodi, zrelosti, cjelovitom razvoju. Tako će dijete naći sredstva koja su mu potrebna da se
zna braniti i djelovati pametno i razborito u teškim okolnostima. „Pravo pitanje, dakle, nije
gdje je naše dijete fizički, s kim je u ovom trenutku, nego gdje je u egzistencijalnom smislu,
gdje se nalazi sa stajališta svojih uvjerenja, ciljeva, želja i životnih planova.“81 Zato je bitno
shvatiti gdje su djeca doista u svome hodu, gdje je stvarno njihova duša. Stalno pitanje
roditelja treba biti: znamo li to i želimo li to znati?82

Papa Franjo: Apostolska pobudnica o naviještanju evanđelja u današnjem svijetu „Evangelii gaudium“,
Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2013., str. 1.
75
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str. 14.
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Povelja o pravima obitelji Svete Stolice, br. 9.
79
Usp. Amoris laetitia, str. 198.
80
Isto, str. 199.
81
Isto, str. 199.
82
Papa Franjo: Dobar obiteljski odgoj kralježnica je čovječnosti, kateheza Svetoga Oca Franje o obiteljskom
odgoju na općoj audijenciji u srijedu 20. svibnja 2015., www.vjeraidjela.com
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Roditelji su također odgovorni za oblikovanje volje svoje djece, razvoj dobrih navika i
spontanog opredjeljenja za dobro. To znači da trebaju predstavljati vladanja i sklonosti koje
treba usvojiti kao vrijedna i poželjna. „Djelotvoran etički odgoj podrazumijeva pokazati osobi
da je za nju samu dobro činiti ono što je ispravno.“83 U djeci treba razvijati shvaćanje da
nedolično ponašanje povlači posljedice. Važno je odlučno učiti djecu da traže oprost i
poprave štetu koju su učinili drugima. Trebaju naučiti pokajati se za bol koju su nanijeli
nekim svojim lošim postupkom.
Za odgoj je potrebna i kazna i opomena. Dijete koje se ispravlja s ljubavlju osjeća se
cijenjeno, osjeća da je netko, opaža da njegovi roditelji prepoznaju njegove mogućnosti.
Dijete koje učini nešto loše mora se kazniti, ali nikada se s njim ne smije postupati agresivno,
tako da se na njemu iskaljuje srdžba roditelja. Ono što djeca trebaju naučiti od svojih roditelja
jest da ne dopuste da ih ponese srdžba.
U današnje vrijeme brzih promjena i elektronske zabave putem ekrana jedan od najvažnijih
zadataka obitelji je naučiti djecu sposobnost čekanja. Odgađati želju ne znači nijekati je, već
jednostavno odgađati njezino ispunjenje. Ako mladi to ne nauče, postaju bahati, sve
podvrgavaju zadovoljavanju svojih neposrednih potreba i dok rastu, u njima raste porok da
žele sve i odmah. A to ne pospješuje nego truje slobodu. Suprotnost tome je samokontrola i
samostalnost. Ako to stekne, dijete stječe samopoštovanje, cijeni i čuva svoju slobodu, ali i
poštuje slobodu drugih.
Obitelj je područje primarne socijalizacije, jer je prvo mjesto gdje se uči odnositi prema
drugima, slušati i dijeliti, biti strpljiv i pokazati poštovanje, jedan drugome pomagati i učiti
suživotu. U obiteljskom okruženju mogu se preispitati potrošačke navike i tako odgajati dijete
u zajedničkoj brizi za obitelj i za društvo, za okoliš u kojem živimo.
Obitelj treba djeci pružiti pozitivni i razboriti spolni odgoj koji će im se dati u skladu s dobi,
uzimajući u obzir napredak psihologije, pedagogije i didaktike.84 Spolni odgoj djece treba biti
u širem okviru odgoja za ljubav i uzajamno darivanje. Spolni odgoj treba pružiti informacije,
ali pri tom treba imati u vidu da djeca i mladi ljudi još uvijek nisu stekli punu zrelost. U to ih
treba uputiti u pravom trenutku i na način koji odgovara njihovoj dobi.
Odgoj djece mora biti obilježen urednim procesom prenošenja vjere, kojeg otežava današnji
način života, radno vrijeme i složenosti današnjeg svijeta, gdje se mnogi, da bi osigurali puko
preživljavanje, izlažu bjesomučnom ritmu života. Usprkos tome, obitelj mora i dalje biti
mjesto gdje ćemo učiti cijeniti smisao i ljepotu vjere, moliti i služiti bližnjemu. Vjera
započinje krštenjem, ona je Božji dar, ali roditelji su sredstvo kojim se Bog služi za njezin rast
i produbljivanje.
Zaključak
„Obitelj postaje subjektom pastoralnog djelovanja time što izrijekom naviješta evanđelje i što
baštini razne vrste svjedočenja: solidarnost sa siromašnima, otvorenost prema međuljudskoj
različitosti, čuvanje stvorenja, moralnu i materijalnu solidarnost s drugim obiteljima,
pogotovo najpotrebnijima, rad na promicanju općeg dobra, ako treba i preobrazbom
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nepravednih društvenih struktura, počevši od kraja u kojem živi, čineći djela tjelesnog i
duhovnog milosrđa.“85
Svaki bi od nas trebao reći, na temelju iskustva doživljenog u obitelji: „I mi smo upoznali
ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj“ (1Iv 4,16). Samo polazeći od tog iskustva,
obiteljski će pastoral moći postići to da obitelji budu istodobno kućne Crkve i evangelizacijski
kvasac u društvu.86
4. Pitanja za razgovor:
• Koje su najvažnije zadaće kršćanskih roditelja? Prema kojem uzoru se treba ravnati?
• Koji su ciljevi kršćanskog roditeljskog odgoja? Što treba postići?
• Kako mi, mjesno bratstvo, možemo pomoći roditeljima u njihovoj zadaći?
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12) prosinac: Briga OFS-a za brak i obiteljski život

Briga OFS-a za brak i obitelj
1.Molitva
Odaziv
Gospodine, Isuse Kriste,
postao si čovjekom,
ne da ti služe nego da služiš.
U tvojoj Crkvi svaki talenat
može biti od koristi.
Ako me zoveš, neću izmicati.
Daj mi odvažnost da se odazovem.
Udijeli mi svoga Duha
kod malih i velikih odluka.
Ako nešto nisam dobro shvatio,
pomoći ćeš mi naći pravu riječ
i ustrajati.
I druge ću hrabriti
da preuzmu zadaću u tvojoj zajednici,
da ti – u nama ljudima uzmogneš služiti.
Oduševi me za to.
Nek moj dragovoljni doprinos
bude tvoja radosna poruka.
Gospodine,
ne želim živjeti da mi služe
nego da služim.87
Očenaš…
2. Uvod
Brak i obitelj se danas nalaze u promijenjenom društveno-kulturnom kontekstu. Susrećemo se
sa postmodernom dekonstukcijom braka i obitelji u njezinom dosadašnjem značenju, dok se, s
druge strane, konstruira njihov novi pojam. Mijenjaju se bitne vrednote za brak u Hrvatskoj,
Europi pa i svijetu. U vremenu koje propagira (a koji put i nameće) određene upitne kvalitete i
stilove života kao vrednote, a moralne vrednote ignorira ili odbacuje, nalazi se i današnja
87
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konkretna obitelj unutar OFS-a i njezine konkretne potrebe.
I Relatio finalis, zaključno izvješće Treće izvanredne biskupske sinode "Pastoralni izazovi
vezani uz obitelj u kontekstu evangelizacije" (5.-19. listopada 2014.) ističe kako kriza vjere
dovodi do krize braka i obitelji. S jedne strane, pretjerani individualizam izobličuje obiteljske
veze i daje osjećaj samoće, dok, s druge stran,e sve veće siromaštvo i nesigurnost posla
pridonose osjećaju nemoći. U posljednje vrijeme i migracije predstavljaju još jedan problem
koji utječe na obiteljski život. U nekim sredinama zaživjela je praksa zajedničkog življenja
prije braka odnosno izvanbračnih zajednica, neki pak mladi parovi oklijevaju i bivaju
nesigurni ući u brak pa to stalno odgađaju. Propagira se afektivnost bez granica i
komercijalizacija tijela (uvelike zloupotrebom televizijskih programa i interneta), broj rastava
je u porastu. Sve to dovodi do napora u prihvaćanju novog života, ili čak odbacivanja tog
života, dovodi do teškoćâ u odgoju i obrazovanju, potom doživljavanja starijih osoba kao
tereta, ali i do napetosti u obiteljskim odnosima općenito.
Stoga je potrebno vratiti se i promatrati obitelj u njezinom pravom značenju, ili kako sv. Ivan
Pavao II. ističe "promatrati obitelj kao svetište života". Tako će i sama obitelj sebe vidjeti u
pravome svjetlu, svjetlu vjere. Obitelj je "doista sveta: to je mjesto u kojemu se može
prikladno primiti život, dar Božji, i štititi protiv mnogostrukih napadaja kojima je izložen,
može se razviti prema potrebama autentičnog ljudskog rasta. Obitelj čini, protiv takozvane
kulture smrti, sjedište kulture života." (papa Ivan Pavao II., Enciklika Stota godina –
Centesimus annus, br. 39, 1991.)
3. Razrada teme
a) Poziv obitelji: budi ono što jesi!
Papa Franjo u Apostolskoj pobudnici Amoris laetitia traži zaokret, promjenu pastorala, a ne
samo teorijski navještaj za obitelji. Obitelj bi u novonastalim prilikama trebala biti subjekt, a
ne objekt pastorala. Novost je u promjeni stila. Kršćanske obitelji su glavni nositelji navještaja
vjere. Stoga je potrebno pokrenuti kršćansku obitelj kao takvu na svjedočenje evanđelja u
svakodnevnom pluralnom društvu. Potrebno je da i sama obitelj vidi sebe u pravome svjetlu,
svjetlu vjere.
U drugom, pak, poglavlju Generalnih konstitucija Franjevačkoga svjetovnog reda, naznačeno
je: „Neka svjetovni franjevci svjetovnjaci svoju obitelj smatraju prvom sredinom u kojoj žive
svoje kršćanske obaveze i franjevački poziv; neka u njoj dadu mjesta molitvi, Božjoj riječi i
kršćanskoj katehezi, brinući se za poštivanje svakoga života od njegova začeća i u svakoj
situaciji sve do smrti.“88 U drugome poglavlju Pravilu OFS-a, pak, čitamo: „U obitelji neka
žive franjevački duh mira te vjernosti i poštivanja života, nastojeći od toga učiniti znak svijeta
koji je već obnovljen u Kristu. Neka osobiti supružnici, živeći ženidbene milosti, u svijetu
svjedoče Kristovu ljubav prema njegovoj Crkvi. Neka jednostavnim i otvorenim kršćanskim
odgojem i pozorni na poziv svakoga pojedinca radosno sa svojom djecom kroče svojim
ljudskim i duhovnim putem.“89

88
89

Generalne konstitucije Franjevačkoga svjetovnog reda, čl. 24,1.
Pravilo Franjevačkog svjetovnog reda, br. 17.
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Generalna doministra OFS-a Maria Consuelo Nunez (Chelito) također je progovorila na temu
obitelji u svome govoru na Drugom europskom kongresu OFS-a i Frame koji se održao od 17.
do 23. kolovoza 2015. u Mostaru pod geslom „Živite život dostojno poziva kojim ste pozvani!
(Ef 4,1)“. Kao supruga, majka i baka, ali i kao sestra i doministra OFS-a istaknula je posebno
problem komunikacije danas. Pri tome nas poziva: Razgovarajmo!!! U vrijeme kada nam se
čini da možemo lako doći i do najudaljenijih kuteva zemlje putem sredstava društvene
komunikacije (pogotovo putem interneta), čini se da smo udaljeniji jedni od drugih nego
ikada prije. U tom kontekstu doministra nas poziva da iznova naučimo izgrađivati mostove
povjerenja jedni prema drugima, da iznova učimo komunicirati, razgovarati, pogotovo u
obitelji okupljeni oko obiteljskog stola, odnosno oko stola Euharistije u našim zajednicama.
U današnje vrijeme pred naše obitelji stavljen je veliki izazov: iznutra biti životvorna obitelj
zdravih odnosa utemeljenih na Božjoj ljubavi i milosrđu, a onda to radosno svjedočiti i prema
vani, biti misionarska obitelj. Obitelj kao takva, u savezu s Bogom, pozvana je suprotstaviti
se današnjoj posvemašnjoj pustoši suvremenoga svijeta. Snaga obitelji pak izvire iz moći
obitelji da ljubi i pouči druge kako ljubiti. Na općoj audijenciji 2. rujna 2015. papa Franjo
govorio je o snazi obiteljske ljubavi i istaknuo kako je osmjeh jedne obitelji kadra pobijediti
pustoš tornjeva i elitnih blindiranih soba jer, iako projekt Babilon gradi nebodere bez života,
Duh Božji je taj koji daje pustinji da procvjeta. „Gdje je obitelj u kojoj vlada ljubav, ta obitelj
je kadra unijeti toplinu u srca čitavoga grada svojim svjedočenjem ljubavi.“
b) Poziv OFS-a: iz evanđelja u život i iz života u evanđelje
Svakodnevni događaji na području sveopće Crkve, Franjevačke obitelji, ali i naše Crkve u
Hrvata pozivaju nas na budnost i sudjelovanje u svim potrebama obitelji današnjice. To je
zajednički projekt cijele Crkve pa tako i nas kao Franjevačkoga svjetovnog reda.
Obitelj je bila značajna tema i na XIV. generalnom kapitulu Franjevačkoga svjetovnog reda
(OFS-a) koji je održan u Santa Maria degli Angeli podno Asiza (od 1. do 9. studenoga 2014.).
Tijekom izlaganja, život zajedništva u Trojstvu predstavljen je kao model ljubavi i
komunikacije u obiteljima. I Crkva i obitelj, svaka na svoj način, živi su primjeri vječnog
zajedništva u ljubavi triju osoba Presvetog Trojstva. Jednako kao i Crkva, tako bi i obitelj
trebala biti mjesto gdje se prenosi Evanđelje i odakle se Evanđelje širi drugim obiteljima i
cjelokupnome društvu. Generalni kapitul snažno preporuča promociju i jačanje obiteljskog
života svjetovnih franjevaca kroz četiri konkretna prijedloga. Tako u 3. prijedlogu čitamo:
„Neka se potiče bratstva OFS-a da organiziraju obiteljska okupljanja i općenito neka svi
sudjeluju u važnim momentima obiteljskoga života subraće (GK OFS-a čl. 24), te ta iskustva
dijele s Framom i svojim obiteljima". U 4. prijedlogu se pak ističe: "Neka promiču molitvu i
konstruktivan dijalog u obitelji. Kad god je to prikladno i neophodno neka se podupire
stvaranje grupa supružnika i grupa obitelji (GK OFS-a čl. 24,2).“
Potaknuti tim tekstovima, ali i Apostolskom pobudnicom Amoris laetitia pape Franje možemo
navesti neke smjernice u obiteljskom pastoralu, odnosno, istaknuti načine kako pružiti
potporu obiteljima unutar Franjevačke obitelji i pomoći im da rastu.
Priprema za brak i obitelj započinje od samog rođenja. Stoga bi se trebalo što aktivnije i
kreativnije okrenuti djeci i mladima. Gdje god za to postoje uvjeti, bilo bi dobro organizirati
čuvanje djece koje bi ujedno bio i prilagođen program rada sa djecom, npr. susreti Glasnika
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Velikoga Kralja (Framica), dok se njihovi roditelji mogu ili zadržati s njima (ukoliko se radi o
manjoj djeci) ili sudjelovati u životu bratstva (klanjanje, kateheze, susreti itd.). Što se Frame
tiče, mladima treba pomoći otkriti ljepotu ljubavi i braka odnosno obitelji (npr. domišljato
organizirati spomendan sv. Valentina). Pri tome treba osigurati da mladi shvate kako
ženidba/brak nije kraj puta već cjeloživotni poziv, projekt sa svim kušnjama i krizama kao
sastavnim dijelom života. Uz dragocjene trenutke u svojim obiteljima, ovdje mladi također
mogu naučiti ili pak dopuniti svoje učenje pregovora i dogovora (dijaloga), doživjeti trenutke
molitve i meditacije, iskustvo zajedničkoga slavlja, ali i pohoda potrebnima.
Što se tiče OFS-a, bitna je zadaća pružati potporu obiteljima i pomoći im u njihovu rastu. S
jedne strane bi trebalo ojačati ljubav, a s druge, pak, pomoći u zacjeljivanju rana. Prve su
godine braka važno i osjetljivo razdoblje. Stoga bi iskusni bračni parovi svjetovnih franjevaca
trebali svojim primjerom i iskustvom ohrabrivati mlade bračne parove i biti im na
raspolaganju. Pod vodstvom svojih duhovnih asistenata, bratstva OFS-a mogu organizirati
razne susrete bračnih parova i obitelji, kratke duhovne obnove, stručna predavanja, bračna
savjetovanja, razne duhovne programe ili radionice, pomoći u planiranju slobodnog vremena i
slavljenju raznih važnih događaja. Obitelji u ovom razdoblju, posebice supružnike, treba jače
uključiti u liturgiju Crkve, u sakramentalni život. Ukoliko se radi o župama, mogućnosti su
još brojnije, pogotovo vezane uz krštenja, krizme, pokornička bogoslužja, vjenčanja itd.
Pogotovo je još važno u svakodnevnom životu poduprijeti one koji ne mogu računati na druge
članove svoje obitelji (stari i nemoćni) i one koji žive u oskudnim uvjetima (siromaštvo).
Bračni parovi svjetovnih franjevaca mogu se uključiti u brojne aktivnosti služenjem,
molitvom i međusobnom potporom. „Takve skupine omogućuju parovima da budu
velikodušni, da se obitelji otvore drugima i da s drugima dijele iskustvo vjere, ali istodobno su
sredstva za jačanje supruga i pomaganje njihovu rastu.“90
Polazeći od toga iskustva obiteljski će pastoral moći postići da obitelji budu istodobno kućne
Crkve i evangelizacijski kvasac u društvu. To je proces dozrijevanja u vjeri s obzirom na
bračni i obiteljski poziv u Crkvi. U kontekstu promoviranja „Evanđelja obitelji“, uz
sposobnost za slušanje njezine stvarnosti, nužno je upirati pogled u Krista kako bi se novom
svježinom i poletnošću razmislilo o Objavi, prenošenoj u vjeri Crkve, suočavajući se u
Isusovu svjetlu sa novim izazovima.91
Zaključna misao
Kao zaključnu misao posebno je vrijedno istaknuti riječi ohrabrenja i poticaja pape Franje
našim obiteljima izrečene na općoj audijenciji u srijedu, 9. rujna 2015.: „Obitelji se ponekad
povlače govoreći da nisu tome dorasli: 'Oče, mi smo jedna siromašna i pomalo 'razmrdana'
obitelj', 'Ne možemo mi to', 'Imamo već toliko problema u kući', 'Nemamo snage'. To je točno.
Ali nitko nije dostojan, nitko nije na visini, nitko nema snage! Bez Božje milosti ne možemo
ništa učiniti. Sve nam je dano, i to besplatno! A Gospodin nikada ne dolazi u neku novu
obitelj a da ne učini neko čudo. Sjetimo se onoga što je učinio na svadbi u Kani! Da, ako se
predamo u njegove ruke, Gospodin nam daje činiti čuda – ali ona svakodnevna čuda! – kad je
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Papa Franjo, Amoris laetitia, br. 229.
Usp. Izvanredna biskupska sinoda, Relatio finalis, br. 4.
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Gospodin ondje, u toj obitelji!
Naravno, i kršćanska zajednica mora učiniti svoj dio. Primjerice, mora nastojati prevladati
previše nalogodavne i funkcionalne stavove, poticati međusobni dijalog i uzajamno
poznavanje i poštivanje. Neka obitelji preuzmu inicijativu i osjete da su odgovorne nositi
svoje dragocjene darove za zajednicu. Svi moramo biti svjesni da se kršćanska vjera odigrava
na otvorenom polju života dijeljenoga sa svima...
U Kani je bila Isusova majka, 'majka dobrog savjeta'. Poslušajmo njezine riječi: 'Što god vam
rekne, učinite' (usp. Iv 2, 5). Drage obitelji, drage zajednice, pustimo da nas ta Majka
nadahne, činimo sve ono što će nam Isus reći i naći ćemo se pred čudom, svakodnevnim
čudom! Hvala."
4.Pitanja za razgovor:
Postupak: Pročitajte naglas navedene rečenice ili ih napismeno podijelite svakom članu
skupine. Potom završite započete tvrdnje i odgovorite na pitanja, pismeno ili usmeno.
•
•
•
•

Što povezujete s izrazom "kriza braka i obitelji"?
Po mome mišljenju poziv obitelji: "Budi ono što jesi!" znači...
Pokušajte opisati brigu OFS-a za brak i obitelj u svome bratstvu.
Kako ja mogu doprinijeti jačanju obiteljskog pastorala u svome bratstvu?
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