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4. PRIJEDLOZI ZA ZAVRŠNA SVEČANA DOGAĐANJA 

A. Otvaranje tjedna posvećenog Susretu 

B. Ideje za meditacije s obiteljima tijekom trajanja Susreta 

C. Euharistijsko klanjanje 

D. Misno slavlje uz zatvaranje Susreta  

• Općeniti prijedlozi 

• Ideje za: 

− molitvu vjernika 

− propovijed 

− poslanje obiteljima 

− završni blagoslov 
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A. OTVARANJE TJEDNA POSVEĆENOG SUSRETU 

• Može se predvidjeti da se tjedan Susreta u zajednici svečano otvori.  

• U Rimu će se održati Festival obitelji uz nazočnost Svetog Oca. Bit će to svečani 

događaj namijenjen svjedočanstvima obitelji temeljem tema proizašlih iz gesla 

susreta „Obiteljska ljubav: poziv i put svetosti“ koje je izabrao Sveti Otac. Festival 

će se moći pratiti izravno u mrežnom video prijenosu (streaming),  

• Na lokalnoj razini otvaranje tjedna otvaranje Susreta može se upriličiti u obliku 

euharistijskog slavlja ili molitve odnosno procesije. 

 

B. IDEJE ZA MEDITACIJE S OBITELJIMA TIJEKOM TRAJANJA SUSRETA 

• Svaka zajednica, prema svojim potrebama, može prilagoditi i/ili razraditi 

predloženo vrijeme za meditacije prožimajući ih razdobljima tišine za osobnu 

molitvu, pjevanjem i zajedničkom molitvom. Meditacija nije zamišljena da bude 

samo pojedinačni trenutak, već vrijeme dijaloga i molitve s Isusom. 

• U nastavku su neki prijedlozi meditacija i razmišljanja koji su izvedeni iz službene 

slike Susreta slovenskoga isusovca o. Marka Ivana Rupnika. 

Tumačenja autora na hrvatskom jeziku pod naslovom „Otajstvo je to veliko“ može 

se pronaći OVDJE. 

 

  

https://www.hod-zajedno.hr/obitelj/73-otajstvo-je-to-veliko.html
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1. MEDITACIJA 

 

„Stoga će Čovjek ostaviti oca i majku i sjedinit će se sa svojom ženom  

i njih dvoje bit će jedno tijelo. 

To otajstvo je veliko; to govorim u odnosu na Krista i Crkvu!" (Ef 5:31-32) 

 
 

1. trenutak: Promatrajmo sliku  

Što vidim?  

Promatram detalje  

U ljubavi muškarca i žene postoji otajstvo koje je zastrto, skriveno.  

2. trenutak: Ideje iz Amoris laetitia  

• „Brak je zvanje, budući da je odgovor na određeni poziv za življenje bračne ljubavi kao 

nesavršenog znaka ljubavi između Krista i Crkve“. (AL 72)  

• "Krist Gospodin 'dolazi u susret kršćanskim supruzima u sakramentu ženidbe' i s njima 

ostaje. U utjelovljenju on preuzima na sebe ljudsku ljubav, čisti je, privodi punini i, 

svojim Duhom, daje ženidbenim drugovima sposobnost da je žive." (AL 67)  

3. trenutak: Razmišljanje  

• Naše "da" osnivanju obitelji naš je odgovor na Božji poziv da živimo ljubav u braku i 

obitelji. To je „da“ koje smo pozvani obnavljati svaki dan. U sakramentu braka svojim 

„da“ muškarac i žena mole Gospodina da preobrazi njihovu ljubav, kako bi se ona 

pročistila i rasla prema punini.  

• Ne čini li se da su u našoj obitelji naši odnosi na neki način "zastrti"? Mogu li zamoliti 

Gospodina za pomoć da promijenim svoje srce s obzirom na određenu situaciju?  

4. trenutak: Osobna i bračna molitva  

U trenutku osobne šutnje ili dijaloga u paru, izrazimo svoju molitvu Gospodinu:  

• Za što mogu zahvaliti i za što mogu zazvati Gospodina da mi pomogne? 

• Za što možemo zahvaliti i za što zazvati Gospodina da nam pomogne?  
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2. MEDITACIJA 

 

"Duh što ga Gospodin izlijeva, daje im novo srce" (FC 13) 
 

 
 

1. trenutak: Promatrajmo sliku  

Što vidim?  

Promatram detalje  

Ruka sv. Pavla skida veo: sada razumijemo da ljubav supružnika odražava beskrajnu i 

neraskidivu ljubav koju Isus ima prema Crkvi, svojoj Zaručnici i koju Bog ima prema 

ljudima. Ljubav koja se živi u obitelji otkriva sliku, iako zastrtu, beskrajne Božje ljubavi, 

kao "bračne" ljubavi.  

2. trenutak: Ideje iz Amoris laetitia  

„Beskrajna Božja ljubav je tako golema stvarnost da ljudi u početku nisu mogli razumjeti, 

nisu mogli ni zamisliti kako je velika Božja ljubav prema svakom čovjeku“ (usp. 

objašnjenje o. Rupnika). Nakon što nam je Bog dao svoga Sina i nakon što je Isus 

podnio žrtvu i umro na križu kako bi nas spasio, na taj način se Božja ljubav pokazala 

konkretnom i počeli smo nazirati otajstvo tako velike ljubavi. Zbog toga sveti Pavao 

može početi skidati veo pa u ljubavi između muškarca i žene možemo vidjeti nešto od 

Božje ljubavi.  

• „Na istinu o ljubavi između muškarca i žene, [...] puno svjetla baca samo ljubav Krista 

raspetoga. [...] 'Brak utemeljen na isključivoj i konačnoj ljubavi postaje slika Božjeg 

odnosa i njegova naroda i obratno: način na koji Bog ljubi postaje mjera ljudske 

ljubavi'“. (AL 70)  

• „Sveto pismo i predaja otvaraju nam pristup spoznaji Trojstva koje se objavljuje s 

obiteljskim crtama. Obitelj je slika Boga, koji je zajedništvo osoba. [...] Isus nije tek 

vratio ženidbu i obitelj u izvorno stanje, nego je i uzdignu brak na razinu 

sakramentalnog znaka njegove ljubavi prema Crkvi (usp. Mt 19, 1-12; Mk 10, 1-12; 

Ef 5,21-32). [...] Ženidba i obitelj primaju od Krista, po Crkvi, milost Duha Svetoga da 

svjedoče evanđelje Božje ljubavi." (usp. AL 71) 
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3. trenutak: Razmišljanje  

Ljubav koju doživljavamo u svojoj obitelji otkriva "zastrtu" sliku "Božjeg načina 

ljubavi", ali snagom Duha Svetoga možemo pomicati veo sve dalje i dalje te rasti, 

dan za danom, u našoj sposobnosti da ljubimo.  

• Koje slabosti mogu pokušati prevladati?  

• Koje su slabosti našeg odnosa i kako ih možemo pokušati prevladati? 

4. trenutak: Osobna i bračna molitva 

U trenutku osobne šutnje ili dijaloga u paru, izrazimo svoju molitvu Gospodinu:  

• Za što mogu zahvaliti i za što mogu zazvati Gospodina da mi pomogne? 

• Za što možemo zahvaliti i za što zazvati Gospodina da nam pomogne? 
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3. MEDITACIJA 

 

"Vina nemaju" (Iv 2,3) 
 

 
 
1. trenutak: Promatrajmo sliku  

Što vidim?  

Promatram detalje  

Posude: napravljene su od kamena; bile su napunjene vodom, a sada su prazne.  

2. trenutak: Ideje iz Amoris laetitia 

• „I kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam. 

[…] No riječ 'ljubav' jedna od onih koje se najviše koriste, ali je mnogo puta 

izobličena. […] Ljubav se živi i njeguje u svakodnevnom životu suprugâ, jedno s 

drugim i s njihovom djecom“. (usp. AL 89-90) 

• „Život svake obitelji obilježen je krizama svih vrsta, ali one su također sastavni dio 

njezine dramatične ljepote. Potrebno je pomoći otkriti da prevladavanje krize ne 

dovodi do slabljenja njihova odnosa, nego naprotiv, do poboljšanja, pročišćavanja i 

sazrijevanja vina njihova sjedinjenja. Ne živi se zajedno da bi se bilo manje sretno, 

nego da se nauči biti sretan na nov način, polazeći od mogućnosti koje otkriva nova 

etapa. Svaka kriza postaje naukovanje koje omogućuje tješnje zbližavanje ili 

pronalaženje novoga smisla toga što znači biti u braku. Ni u kojem se slučaju ne 

smije miriti s tim da su stvari krenule silaznom stazom, s neizbježnim pogoršavanjem 

odnosa ili trpljenjem osrednjosti. Naprotiv, kada se na brak gleda kao na izazov, koji 

također uključuje prevladavanje zapreka, svaka kriza doživljava se kao prigoda da 

se stigne do trenutka kada se zajedno pije najbolje vino. [...] Svaka kriza skriva dobru 

vijest, koje je potrebno čuti izoštravajući sluh srca”. (AL 232)  

3. trenutak: Razmišljanje  

• Voda koja se nalazi u posudama može se usporediti s našom ljudskom ljubavlju koja 

se s vremenom, čini se, troši. Postoje trenuci ili razdoblja u životu kada imamo dojam 

da je malo ljubavi ostalo u našim posudama.  

• Svaka kriza, bila mala ili velika, može postati prigoda „kada se zajedno pije najbolje 

vino". Jesam li stvarno uvjeren u to? Mogu li vjerovati u to i održati nadu živom, čak 

i u teškoćama? 

4. trenutak: Osobna i bračna molitva  

U trenucima osobne šutnje ili dijaloga u paru, izrazimo svoju molitvu Gospodinu:  

• Za što mogu zahvaliti i za što mogu zazvati Gospodina da mi pomogne? 

• Za što možemo zahvaliti i za što zazvati Gospodina da nam pomogne?  
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4. MEDITACIJA 

 
„Duh kojeg Gospodin izlijeva [...] čini muškarca i ženu sposobnima da ljube 

jedno drugo kao što je Krist ljubio nas“ (FC 13) 
 

 
 

1. trenutak: Promatrajmo sliku 

Što vidim?  

Dobro promatram svaki detalj.  

O. Rupnik je prikazao sv. Pavla kako toči vino koje je kao krv izašlo s Kristova boka: to 

je dobro vino ljubavi, prineseno za čovječanstvo. 

2. trenutak: Ideje iz Amoris Laetitia 

"No sav zajednički život muža i žene, cijela mreža odnosâ koji se grade među njima, s 

njihovom djecom i svijetom, bit će prožet i ojačan milošću sakramenta […] u kojem je 

Bog pokazao puninu svoje ljubavi prema ljudskom rodu, postavši jedno s nama. Nijedno 

od suprugâ nikada neće biti sámo u suočavanju s izazovima koji se javljaju. Pozvani su 

odgovoriti na Božji dar s predanošću, kreativnošću, ustrajnošću i svakodnevnom 

borbom, ali će se uvijek moći obratiti za pomoć Duhu Svetome, koji je posvetio njihovu 

zajednicu, tako da njegovu milost mognu osjetiti u svakoj novoj situaciji." (AL 74) 

3. trenutak: Razmišljanje 

• Razmišljam o svojoj predanosti da kreativno i ustrajno razmišljam o novim načinima 

ljubavi u svojoj obitelji. 

• Razmišljajmo zajedno o tome kako možemo njegovati svoj odnos s Bogom, 

prepoznati ga kao jedini izvor Ljubavi iz koje uvijek možemo crpiti i tako se vratiti da 

napunimo svoje posude, svoja srca. 

4. trenutak: Osobna i bračna molitva 

U trenutku osobne šutnje ili dijaloga u paru, izrazimo svoju molitvu Gospodinu:  

• Za što mogu zahvaliti i za što mogu zazvati Gospodina da mi pomogne? 

• Za što možemo zahvaliti i za što zazvati Gospodina da nam pomogne?  
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Završna molitva uz meditacije: 

Obiteljska ljubav: poziv i put svetosti 

Oče sveti, evo nas pred tobom.  

Slavimo te i zahvaljujemo ti  

na velikom daru obitelji.  

Molimo te za obitelji posvećene sakramentom ženidbe.  

Daj da svaki dan iznova otkrivaju primljenu milost  

i, kao male kućne Crkve,  

svjedoče tvoju prisutnost  

i ljubav kojom Krist ljubi Crkvu.  

Molimo te za obitelji suočene s teškoćama i trpljenjima,  

s bolešću ili nevoljama koje samo ti znaš.  

Podrži ih i posvijesti im  

put posvećenja na koji ih zoveš 

da iskuse tvoje beskrajno milosrđe  

i pronađu nove načine za rast u ljubavi.  

Molimo te za djecu i mlade. 

Daj da te upoznaju i radosno se odazovu  

pozivu koji si za njih predvidio.  

Molimo i za roditelje, djedove i bake.  

Daj da budu svjesni  

da su znak Božjega očinstva i majčinstva 

po brizi za djecu koju im povjeravaš u tijelu i duhu, 

i po iskustvu bratstva  

koje obitelj može dati svijetu.  

Gospodine, učini da svaka obitelj  

živi svoj poziv na svetost u Crkvi 

i naviješta evanđelje 

u službi života i mira,  

u zajedništvu sa svećenicima,  

redovnicima, redovnicama i svim vjernicima u Crkvi.  

Blagoslovi Svjetski susret obitelji u Rimu.  

Amen. 

 

Službena molitva za X. svjetski susret obitelji 

22. – 26. lipnja 2022. 
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C. EUHARISTIJSKO KLANJANJE 

Zašto predložiti euharistijsko klanjanje? 

Kako bi se ponudilo vrijeme za prisnost s Gospodinom; ostavljajući mu prostora da 

progovori srcu svakoga pojedinca i srcu svakog bračnog para. Euharistijsko klanjanje 

osim osobne dimenzije, može biti i vrijeme za bračne drugove da se, zajedno klečeći 

pred Presvetim sakramentom, klanjanju Isusu i razgovaraju s njim u molitvi. 

Cilj 

Ponuditi svakome vrijeme da doživi Isusov pogled na sebi, da ga prihvati kao dragocjen 

dar i uzvrati mu svojim pogledom. 

Ponuditi supruzima priliku da zajedno razmišljaju o euharistijskom Isusu; da zajedno 

dožive Isusov pogled ljubavi; da u srcu slušaju Riječ koju im Isus želi uputiti.  

Kada? 

Na kraju svakoga dana tijekom trajanja Susreta u kraćem obliku. 

Neko dulje vrijeme dan prije Susreta. 

U Rimu će se euharistijsko klanjanje održati u subotu 25. lipnja ujutro, prije posljednjeg 

dijela pastoralnog kongresa i moći će se pratiti izravno u mrežnom video prijenosu 

(streaming). 
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D. MISNO SLAVLJE UZ ZATVARANJE SUSRETA 

OPĆI PRIJEDLOZI 

• Jedna sveta misa u nedjelju, 26. lipnja neka bude posvećena završetku Susreta s 

obiteljima iz zajednice. 

• Potaknuti cijele obitelji da nazoče svetoj misi. 

• Procesija s prinosom darova, tamo gdje je moguće i uz poštivanje epidemioloških 

mjera, može biti povjerena obiteljima. Uz kruh i vino na oltar se mnogu prinijeti i neki 

simbolični darovi koji predstavljaju obiteljsku ljubav. 

• Misna milostinja može biti namijenjena potpori obiteljima koje su u potrebi ili za neki 

obiteljski pastoralni projekt. 

• Molitvu vjernika mogu pročitati različiti članovi obitelji (roditelji, djeca, bake i djedovi). 

• Na završetku mise obiteljima se može podijeliti službena slika Susreta o. Marka 

Rupnika i molitva Susreta  

U slučaju da se obiteljima daje poslanje, uz poruku „poslanja i evangelizacije“ u 

tiskanom obliku, slika i molitva Susreta može im se predati nakon najave poslanja, 

da im budu konkretni znakovi koje će ponijeti u svoje domove. 

 

IDEJE ZA MOLITVU VJERNIKA 

• Ideje za teme zaziva 

o Za Crkvu, narod Božji 

o Za papu, svećenike, đakone 

o Za zaručnike 

o Za obitelji, koje su posebno ranjene (rastava, bolest, žalost) 

o Za osobe s posebnim izazovima (invaliditet)  

o Za djecu 

o Za život koji se rađa 

o Za svetost u obitelji 

o Za nositelje vlasti  
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• Prijedlozi zaziva 

o Za Crkvu: kako bi znala snažno naviještati i svjedočiti ljepotu Božje zamisli o 

obitelji te kako bi tu ljepotu znala vrjednovati kao dar i poslanje. Molimo te!  

o Za papu Franju, sve svećenike i đakone: kako bi, zajedno s obiteljima, mogli 

izgrađivati Crkvu kao „veliku obitelj“, čuvajući u njoj jedinstvo i bratsko zajedništvo. 

Molimo te!  

o Za zaručnike: kako bi mogli u našoj zajednici susresti obitelji sposobne svjedočiti 

radost ljubavi, koja dolazi od Kristove prisutnosti u kršćanskom braku. Molimo te! 

o Za obitelji koje prolaze kroz velike i bolne nevolje: kako bi u našoj zajednici našle 

konkretnu podršku i kako ne bi nikada izgubile nadu u Tebe. Molimo te! 

o Za one koji proživljavaju breme bolesti ili bol žalosti: kako bi u našoj zajednici 

naučili uzajamno se podržavati te znali biti otvoreni za pomoć i blizinu onima koji 

su u nevolji. Molimo te! 

o Za našu zajednicu: kako bi našla nove načine da se osobe s invaliditetom osjećaju 

prihvaćene i kako bi one mogle naći prostor unutar Crkve u kojem će biti 

protagonisti. Molimo te! 

o Molimo te, Gospodine, da svako dijete u svijetu ima obitelj koja ga prihvaća, u 

kojoj se osjeća ljubljenim i koja mu daje ono što mu je potrebno kako bi mu 

pomogla spokojno rasti i učinila ga sposobnim ljubiti. Molimo te!  

o Molimo te, Gospodine, za djecu koja pate zbog rastava u obitelji i koja su bez 

obitelji, kako bi mogli susresti pogled koji ih prihvaća, ohrabruje u životu i uči ih 

nadati se. Molimo te! 

o Povjeravamo ti, Gospodine, sve mame, kako bi mogle s nježnošću i hrabrošću 

prihvatiti i čuvati svako dijete koje nose u svojoj utrobi. Molimo te! 

o Molimo te, Gospodine, za sve obitelji, kako bi osjetile da ih ti pozivaš, ali i vodiš i 

podržavaš na njihovom putu prema svetosti. Molimo te! 

o Molimo te da nositelji vlasti u svakoj zemlji donose odluke koje će podupirati 

obitelji, napose one siromaše i ugrožene. Molimo te! 
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IDEJE ZA PROPOVIJED 

XIII. nedjelja kroz godinu 

1Kr 19, 16b.19-21; Ps 16, 1-2a.5.7-11; Gal 5, 1.13-18; Lk 9, 51-62. 

• Evanđeoski ulomak koji smo upravo čuli poziva nas da ozbiljno prihvatimo 

razmišljanje koje smo ovih dana imali o poslanju naših obitelji. Poput Isusa, pozvani 

smo donijeti „čvrstu odluku“, krenuti novim putem. Riječi i svjedočanstva koje smo 

čuli mogu biti okrepa i potpora za put, koji nužno treba biti obnovljen nakon što smo 

zajedno proživjeli snažno iskustvo. 

• Papa Franjo reče: „Trebaju nam supruzi uz pastire, kako bi hodili zajedno s drugim 

obiteljima, pomogli najslabije, naviještali da je Krist prisutan u sakramentu braka, čak 

i kada je teško, kako bi darovao svima, u svakoj životnoj situaciji, nježnost, strpljenje 

i nadu.“ Biti obitelj – supruzi, sinovi i kćeri, unučad, bake i djedovi, sestre i braća – 

blago je za naše crkvene zajednice. Naučiti voljeti jedni druge i željeti dobro jedni 

drugima – u školi naših obitelji – pomaže nam dijeliti našu ljubav s onima koji su uz 

nas i biti svjedocima za one kojima to teže ide.  

• Kao i svaka druga crkvena stvarnost i obitelji su također pozvane da ne budu 

usmjerene same na sebe, nego da izađu prema van. U današnjem Evanđelju Isus 

izgovara zahtjevne riječi pozivajući da ga se nasljeduje čak i iznad dužnosti 

pokapanja vlastitih roditelja. Time nam želi reći da će, čak i ono što nam je 

najdragocjenije, venuti ako nije ucijepljeno u Njemu, kroz dinamiku izlaženja iz sebe 

i kroz navještaj Njegove prisutnosti.  

• Ne skrivajmo blago naše ljubavi! Podijelimo ga našim bližnjima i onima koji ga najviše 

trebaju. Neka svaka kršćanska obitelj u svojoj četvrti, među susjedima i školskim 

kolegama svoje djece i drugima potraži obitelj u teškoći, usamljenu stariju osobu, 

dijete koje treba potporu. Brinimo se za njih majčinski i očinski, nježno i konkretno: 

učinimo ih dijelom naše obitelji. Tako ćemo otvoriti vrata našega srca i pustiti da 

ljubav koju smo primili prožme svijet oko nas. 

• Papa Franjo htio je opisati svoju viziju svijeta, obnovljenog naviještanjem Evanđelja, 

s jednom obiteljskom slikom: Fratelli tutti (Svi smo braća). Svijet treba ponovno naći 

obnovljeno novo bratstvo, a obitelj je vježbalište u kojem svatko može naučiti živjeti 

taj osjećaj bratstva. No, isto tako osjećamo snažnu potrebu za očinstvom i 

majčinstvom, potrebu da kršćani preuzmu odgovornost, kao što to čine roditelji s 

vlastitom djecom, naspram društva koje sve više izgleda rascjepkano 
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POSLANJE OBITELJIMA 

Što je? 

• To je poslanje koje Gospodin daje svakoj obitelji, sve do danas: ono što sam vam 

darovao, sada idite i darujte drugima. 

• Dozva dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva (Mk 6, 7). Poslanje supruga kao 

Isusovih učenika izraz je kraljevskog svećeništva obitelji, po krsnoj milosti, osnaženoj 

sakramentom braka. 

Koji je cilj? 

• Ukazati obiteljima na specifičnu zadaću koja im se povjerava unutar pastoralnog puta 

vlastite zajednice. 

Tko ga daje? 

• Biskup, župnik ili onaj tko vodi zajednicu. 

Kada se daje? 

• Prigodom završetka Susreta. Radi se o poruci „poslanja i evangelizacije“, koju biskup 

ili župnik mogu predati obiteljima u tiskanom obliku, nakon što bude pročitana. Ako 

se to čini unutar završnog misnog slavlja, može se obiteljima predati i otisnuta slika 

p. Rupnika i molitva Susreta, da im posluže kao konkretni znakovi koje će obitelji 

ponijeti kući.  

• Sveti Otac dat će poslanje obiteljima u nedjelju, 26. lipnja za vrijeme Angelusa u 

Rimu. Taj događaj moći će se pratiti u izravno u mrežnom video prijenosu 

(streaming).  

  



15 

 

PRIJEDLOG ZAZIVA ZAVRŠNOG BLAGOSLOVA 

Hvalimo te i blagoslivljamo, Oče, 

od koga dolazi svako očinstvo 

na nebu i na zemlji. 

 

Daj da, po tvome Sinu Isusu Kristu, 

rođenom od žene djelovanjem Duha Svetoga, 

svaka obitelj postane istinsko svetište  

života i ljubavi 

za naraštaje koji se neprestano obnavljaju. 

 

Daj da tvoj Duh 

usmjeri misli i djela suprugâ 

na dobro njihove obitelji 

i svih obitelji svijeta. 

Neka djeca nađu u obiteljskoj zajednici 

snažnu potporu za svoj ljudski i kršćanski rast. 

 
Daj da se ljubav, 

koja je posvećena bračnim vezom, 

pokaže jača od svake slabosti i krize. 

Udijeli svojoj Crkvi 

milost da ispuni svoje poslanje 

za obitelj i s obitelji  

u svim narodima zemlje. 

 
Po Kristu, Gospodinu našem. 

Amen. 

 

 
 

Ured HBK za život i obitelj, travanj 2022. 

Prijevod: mr. sc. vlč. Ante Vrhovac, mr. sc. Mladen Klanac, Petar-Krešimir Hodžić, dr. med. 

Lektura: Marija Žebec, prof. / Redaktura: preč. dr. sc. Mario Kopjar 


