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TEME ZA MJESEČNE SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2018.

Draga braćo i sestre!

Nacionalno povjerenstvo za formaciju, radno tijelo Nacionalnoga vijeća, redovito je proteklih
godina pripremalo teme za mjesečne susrete, a to čini i ovaj put. Središnja tema koja će se
obrađivati tijekom 2018. godine je obitelj.
Tema obitelji dotiče se svakoga i svih; iznimno je važna za svaku osobu, ali i za cijelo
društvo. Crkva je ovoj temi uvijek pridavala veliku pozornost, a u posljednje vrijeme joj je
bila posvećena i biskupska sinoda, a njoj su posvećena i različita događanja u pojedinim
biskupijama i u cijeloj Crkvi u našoj domovini. Također, i u Redu na međunarodnoj razini, ali
i u našemu Nacionalnom bratstvu ovoj se temi nastoji dati dužna pozornost. Stoga će se ova
tema obraditi s različitih aspekata kako bi se još više upoznala širina, važnost i bogatstvo ove
teme i blaga koje imamo u obitelji.
Prve dvije teme priređene su prema materijalu koji je pripremilo Povjerenstvo za obitelj
Međunarodnoga predsjedništva, dok su ostale priredili članovi našega Nacionalnog bratstva:
članovi Povjerenstva za obitelj, Povjerenstva za formaciju i druga braća i sestre koje smo to
zamolili, a koji su se rado odazvali. Svima od srca zahvaljujemo na znanju i trudu darovanima
u pripremi materijala koji će, kao i obično, biti proslijeđeni preko područnih do mjesnih
bratstava do kraja ove godine.
Nadamo se da će proučavanje ovih tema biti korisno i plodonosno u životu svakoga brata i
sestre, naših bratstava, naših bližnjih, ali i cijele Crkve i društva kojima pripadamo.

Mir i dobro!
Nacionalno povjerenstvo za formaciju

TEMA ZA MJESEČNE SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2018.

1) siječanj: Obitelj i brak
2) veljača: Obitelj u nauku Crkve
3) ožujak: Muškarac i žena – sloboda u jednakosti i različitosti
4) travanj: Izazov majčinstva
5) svibanj: Uloga očinstva u obitelji
6) lipanj: O dostojanstvu i svetosti ljudskoga života
7) srpanj: Društveno poslanje obitelji
8) kolovoz: (Do)živjeti brak kao vrednotu
9) rujan: Dobro obitelji je dobro i Crkve i društva
10) listopad: Bračna i obiteljska duhovnost
11) studeni: Kršćanski odgoj djece u suvremenomu svijetu
12) prosinac: Briga OFS-a za brak i obiteljski život

