Međunarodna Udruga Pokreta Kršćanskih Obitelji
(M.U.P.K.O.)
Uvod
Međunarodna Udruga Pokreta Kršćanskih Obitelji (M.U.P.K.O.) je Udruga obitelji
rasprostranjenih diljem svijeta, onih koje imaju zajednički ideal a taj je da se učvrste
Kršćanske vrednote u obiteljima posvuda u svijetu. Pokret je započeo s radom nakon Drugog
svjetskog rata, kada je većina obitelji bila potrebita potpore i moralne pomoći kako bi
ponovno izgradile obitelj kao središte društva. Sveta stolica prihvaća ovu Udrugu. Europski
Pokret Kršćanskih Obitelji dio je ove svjetske Udruge.
Pokreti Kršćanskih Obitelji u Europi postoje u nekoliko zemalja u različitim biskupijama i
župama. Bitna je osnova u župama. Ovdje se stvaraju grupe obitelji ne veće od deset parova,
saciljem jačanja i poučavanja obitelji o svakodnevnom životu obitelji.
To se provodi putem jednostavne metode: PROMATRAJ, PROSUDI, DJELUJ.
a) PROMATRAJ – što se dešava u našim obiteljima, u susjednim obiteljima, u našoj
zemlji i svijetu.
b) PROSUDI – pokušajmo shvatiti događaje gdje je posrijedi obitelj te razmotrimo
situaciju.
c) DJELUJ – kao predani kršćani pokušajmo u danim uvjetima poboljšati situaciju.
Ta je metoda jedan zajednički čimbenik koji povezuje obitelji cijeloga svijeta koje pripadaju
Udruzi u jednu globalnu obitelj.
Ciljevi ove metode su:
1) Da riječ Božja uđe doboko u srce svake obitelji.
2) Da formiranje dobrih moralnih vrednota u obitelji bude stalan proces ka izgradnji
čvrste vjere i dobrih Kršćanskih vrednota i morala.
3) Da obitelji koje su izgrađene u dobrom duhu Kršćanskog morala pronose dalje dobru
poruku, kao živući primjeri, putem usmene predaje, i kao prijateljska pomoć drugim
obiteljima.
4) Kada je jednom pružena prijataljska pomoć riječima i djelima, obitelji će izići iz
izolacije i radovati se zajedničkon duhu, koji čini jedinstvo u ljubavi i poštovanju.
U praksi se ova metoda ovako provodi:
Grupa ili zajednica od 7 do 10 parova sastaje se u svojoj župi ili općini (gradu). Može se
sastajati i u vlastitim kućama, u župskim dvoranama, ili na nekom drugom zgodnom mjestu
te započinje susret molitvom ili hvalospjevom ili pak objima.
A) Pročitajte dio Evanđelja i izmijenite razmišljanja, ideje o pročitanome, ili samo dijelu
pročitang, ili bilo kojoj određenoj rečenici.
B) Podijelite iskustva, problem ili situaciju iz života obitelji putem metode Promatraj,
Prosudi, Djeluj. Može se započeti sa A) pa krenuti na B) ili obrnuto.
Ovakav se susret zaključi molitvom ili hvalospjevom ili objima.

Kako bi se još više izgradilo jedinstvo i prijateljska atmosfera u pravom Kršćanskom duhu,
parovi se potiču na susretanje i prilikom drugih prigoda osim ovih redovitih okupljanja, te na
održavanje zajedničkih molitvenih susreta, odmora, dana za proučavanje, izlazaka, itd.
Primjer uvodne molitve pri takvim susretima, ili neka druga molitva ili hvalospjev.
O Gospodine Isuse, mi vjerujemo, zato jer si nas Ti tako poučavao, da gdje su dvojica ili
trojica okupljena u Tvoje ime, Ti ćes biti među njima i pomoći im razumijeti tvoj nauk.
Mi smo parovi Kršćana koji vjeruju u Evanđelje, kao što nam ga propovijeda Katolička
Crkva.
Molimo da budeš među nama, pošto smo se okupili kako bi TEBE još bolje upoznali. I
putem Tvoje Svete riječi i naše ljubavi jednih spram drugima, pomogni nam sazrijeti i
ojačati našu Vjeru i nadu, kako bi bolje upoznali sami sebe i volju Božju, i podaj da nam to
bude najljepši dar jednih drugima. Amen.
Prijedlozi za završnu molitvu:
Molimo Boga Svemogućega da blagoslovi ovaj naš susret, koji smo održali u Tvojoj
prisutnosti. Daj da Gospodin blagoslovi našu Svetu Zajenicu i pomogne nam u našem
zajedničkom životu.
Posebne nakane, izrečene ili prešućene.
Pomolimo se:
O Gospodine, posvećujemo našu ljubav jedan za drugoga i za našu djecu, i molimo da ti
uvijek vladaš u mislima i srcima svakoga člana naše obitelji, kako bismo bili ujedinjeni u
jednu obitelj na zemlji, kako bismo mogli postati jedna obitelj u Nebesima.
Kršćanske obitelji moraju imati nezamjenjivu ulogu u Novoj Evangelizaciji, kao što su je
imale u počecima prvih Kršćana. Svakodnevno u hramu i u DOMOVIMA LJUDI, Apostoli
su poučavali i propovijedali Radosnu Vijest, čitamo u Djelima Apostolskim 5 :42. Oženjeni
ljudi i obitelji moraju biti neprestalno pomagani kako bi postalim onim što jesu. '' Put obitelji
je prvi i najvažniji put Crkve'' kao što je rekao Papa Ivan Pavao u svom Pismu Obiteljima.
Te je nastavio: '' Moramo se posebito pobrinuti spoznati herojski način kojim su mnogi
muškarci i žene živjeli sve do Kršćanskog poziva u njihovom bračnom životu. Oni moraju
biti prisutni kao sjajni primjer svim Kršćanskim bračnim parovima''.
Solidarnost i komunikacija među obiteljima osnovni su u procesu ''stapanja Europe u jednu,
ujedinjenu proširenu obitelj''.

PRVI SUSRTET
SLUŽEĆI BOGA RAZUMNO I VELIKODUŠNO
1. Čitanje: Luka 1, 26-38
2. Trenutak razmišljanja cijele grupe
a) kako djeluje Božja volja u svakodnevnom životu?
b) Kako si muž i žena mogu uzajamno pomagati u spoznanju i vršenju Božje
volje?

CRKVA I OBITELJ
''Crkva želi podržati ljude na njihovim različitim putovima, među tim putevima prvi i
najvažniji je obitelj''.
(Pismo Obiteljima, Ivan Pavao II, br.1,2)
Promatraj
1. Često se kaže da crkva sama sebe drži podalje od svakodnevnog života...
2. ... čak i podalje od obitelji i onoga što one svakodnevno proživljavaju...
3. ''Crkva'' se još smatra sastavljenom samo od Pape, Biskupa, i Svećenika...
(bilo koje drugo iskustvo ili promatranje?)
Prosudi
1. Što mislimo kada kažemo ''mi smo dio crkve''
2. Krist je rekao da je On ''Put''. Kako to shvaćamo?
3. Kršćanska se obitelj naziva ''Crkva u kući''. Da li misliš da ''Crkve u kući'' slijede
''Put'' koji nam je pokazao Krist?
4. Zašto misliš da Papa naziva obitelj ''prvim i najbitnijin'' od svih ljudskih puteva?
(bilo koja druga razmišljanja ili ideje)
Djeluj
Ovdje bi trebali donijeti nekoliko praktičnih odluka na osnovu toga što je bilo izrečeno
tijekom susreta, kako bi se to sprovelo u nečijoj obitelji i unutar drugih obitelji.
a) Trebamo se osvrnuti na naše bračne drugove (i na našu djecu) kao na darove od Boga
nam povjerene
b) Trebamo svakodnevno zahvaliti Bogu i jednin drugima što smo učinili ljubav
sredstvom osobna razvitka
DRUGI SUSRET
SIROMAŠNI SU GLASNICI KRISTA
1. Čitanje: Luka 2, 121

2. Razmišljanje grupe o pročitanom
a) Kako bračni drugovi mogu ''širiti Evanđelje'' u današnjem svijetu?
b) Na koji način može Isus iz Nazareta biti ''Spasitelj'' ljudskoga roda na kraju
dvatesetoga stoljeća

OBITELJ KAKVU BOG ŽELI
''Iskustvo ukazuje na važnost koju obitelj, koja slijedi volju Stvoritelja, ima kako bi djeca u
njoj odgojena bila vođena pravim Putem kojeg je Bog usadio u srce svakoga ljudskog bića''
(Pismo Obitelji, Ivan Pavao II, Br.5)
Promatraj
1. Postoji puno dobrih obitelji. Papa nam na to ukazuje.
2. Postoje i obitelji koe žive u nesređenim obiteljskim prilikama, kao što vidimo u
''Familiaris Consortio''
3. ''Nesređene prilike ponekad se prikazuju kao ''uobičajene'', ''prirodne'', ''privlačne''...
4. Postoje roditelji koji ne znaju kako poučavati vlastitu djecu, oni koji nerado vrše
svoje dužnosti, te ih pokušavaju prebaciti na tuđe breme ...
Prosudi
1. Što podrazumijevaš pod pojmom ''uobičajena'' obitelj?
2. Kako to da primjećujemo zlo u obitelji, kada je Bog stvorio sve dobro, uključujući i
obitelj?
3. Zašto obitelj mora živjeti u skladu sa voljom Stvoritelja ako djeca trebaju biti vođena
pravim putem?
4. Zašto su roditelji prvi i nezamjenjivi odgojitelji vlastite djece?
5. Zašto neki roditelji ne ispunjavaju svoju dužnost da budu prvi odgojitelji svoje djece?
6. Kako im se može pomoći kako bi mogli ispuniti tu dužnost umjesto da ju nerado
vrše?
Djeluj
1. Dobro je čitati svakodnevno, cijeloga mjeseca, dvije stranice Evanđelja Sv. Luke
kako bi se bolje upoznali sa Isusom.
2. Drugi način upoznavanja kako se koristi Biblija za Molitvu je da se jednog od
Psalama čita polako i zajedno.
TREĆI SUSRET
BOŽJA RIJEČ KAO RIJEČ VODILJA U VREMENIMA ISKUŠENJA
1. Čitanje: Luka 4, 10-13
2. Nekoliko trenutaka grupa razmišlja o pročitanome
a) Koje su pseudo-vrijednosti (krive vrijednosti) koje iskušavaju bračne parove
u današnjem svijetu?
b) Kako nam Božja riječ može pomoći kada osjetimo kušnju?

LIK BOGA U OBITELJI
Ljudsko očinstvo i majčinstvo, koje biološki naliči onome drugih bića... sadrži u sebi, na
jedinstven i osnovni način sličnost Bogu.
(Papa Ivan Pavao II, Pismo Obiteljima, Br.5).
Promatraj
1. Onda je Bog rekao, ''Stvorimo čovjeka prema sebi, sebi slična;'' (Knjiga Postanka 1.
26)
2. ''I stvori bog čovjeka sebi nalik, sebi nalik On ga stvori, muško i žensko stvori ih.''
(Knjiga postanka 1. 27)
3. ''I blagoslovi ih Bog, i reče njima:Plodite se i množite, ispunite zemlju i sebi je
podložite'' (Kniga Postanka 1. 28)
Razmišljanja, iskustva i druge činjenice...
Prosudi
1. Po tebi, da li čovjek dovoljno razmišlja o
a) uzvišenosti ljudskog bića, b) tome koliko se Bog brine za njega?
2. Imajući u vidu način na koji se ljudi ponašaju jedni prema drugima, je li ljudskoj
uzvišenosti data pripadajuća joj važnost?
3. Da li smatraš da svi bračni parovi njeguju veličinu i ljepotu obitelji? Što mislimo
kada spominjemo jednakost među spolovima?
4. Što u potpunosti znači ''budite plodni i razmnožite se''?
Je li to pitanje jedino o brojčanom razmnožavanju?
Što Bog podrazumijeva pod ''vladanjem svijetom''?
Kako se pojedinac odnosi spram a) samome sebi?, b) članovima svoje obitelji?, c)
ostalima?
Na koji način čovjek sebi može podložiti svijet koji ga okružuje?
Djeluj
Pročitaj Br. 7 i Br.9 iz Pisma Obiteljima. Mogućnosti za praktičan rad.
Zadaci za kod kuće:
Par može odabrati tjedan u kojem će intenzivnije moliti zajedno te jedan za drugoga.
ČETVRTI SUSRET
ISUS JE OBJAVIO ''DOBROTA LJUDIMA''
1. Čitanje: Luka 4, 14-30
2. Trenutak razmišljanja za grupu
a) Kako Bog može komunicirati s nama putem Biblije
b) Koje moći ozdravljenja Bog udjeljuje onima koji u njega vjeruju?

OBITELJI I NEMOĆNI
''Bog je stvorio čovjeka, svakog čovjeka'' zbog samog čovjeka (vidi i dokument ''Gaudium st
Spes'' Br. 24)
Ovo je istinito...čak i ako uzmemo u obzir one koji su rođeni s nekakvom bolešću ili nemoći.
Bog povjerava ljudima, muškarcima i ženama, odgovornost nad obitelji.
Vidi Pismo Obitelji, Papa Ivan Pavao II, Br.9
Promatraj
1. Oko nas vidimo ''normalne'' ljude i ostale koji to nisu...
2. Čujemo mnoge pritužbe od strane rođaka i prijatelja nemoćnih osoba...
3. Ima li puno nemoćnih u našoj župi? Koje vrste nemoći primjećujemo?
Prosudi
1. Da li smatraš da je ispravno birati između ''normalnih'' i ''nenormalnih'' ljudi?
2. Što to znači ''biti normalna osoba''?
3. Smatraš li da dovoljno razumijemo poteškoće kroz koje prolaze obitelji s
nemoćnima?
4. Koliko je ljudska patnja bliska Božjem savršenstvu i ljubavi?
5. Postoje li ikakve mentalne ili fizičke nemoći koje mogu spriječiti nečije vjenčavanje?
Djeluj
1. Praktični prijedlozi o radnjama usmjerenim nemoćnima i njihovim obiteljima.
PETI SUSRET
KRISTOV SLJEDBENIK
1. Čitanje: Luka 6, 20-38
2. Trenutak razmišljanja za grupu
a) Isus je propovijedao da moramo biti velikodušni i pružati potporu jedni
drugima.
Da li naša grupa pomaže drugim obiteljima?
b) Što mogu učiniti Kršćanske obitelji služeći zajednici?

BOŽJA RIJEČ-SJEDINJUJE OBITELJ
''Godina obitelji kada bi obitelji trebale naučiti više moliti, je njihova prilika da razmišljaju o
Božjem planu o njima. Božja Riječ u Bibliji mora biti najveći izvor. Zajedno sa Biblijom,
razmišljanjem i molitvom, sjećanja parova, očeva i majki, te isto tako djece, djedova i baka,
su potrebita da bi se očuvale veze među pokoljenjima.
(Vidi u Pismu Obiteljima, Papa Ivan Pavao II, Br.10)
Promatraj
1. Napokon, organizacija Ujedinjenih Naroda odlučila je posvetiti godinu obitelji!

2. Nekoliko debata, diskusija, ispitivanja itd. o položaju obitelji u modernom svijetu u
kojem živimo. Možemo uočiti da postoje različite ideje kad je o obitelji riječ.
Prosudi
1. Koji je naš odgovor onima koji smatraju da su homoseksualne ''obitelji'' jednako
dobre? Slažemo li se da takve ''obitelji'' mogu posvojiti djecu?
2. Objasni što Papa smatra kad spomonje ''generacijsku povezanost''?
3. Što smatraš da je ''generacijski jaz''? Je li to prirodno? Je li dobro? Loše? Kako se
može prevladati?
4. Zbog čega misliš da Papa naglašava molitvu (u obitelji, i za obitelj) zajedno sa svim
spomenutim problemima? Koju je vrstu molitve Papa namijenio i zašto?
Djeluj
a) Ako smo ikada povrijedili nekoga u obitelji, moramo jedni drugima oprostiti
b) Praktična uputstva od strane grupe u skladu sa danas razmotrenom temom.

ŠESTI SUSRET
KORAK PO KORAK SA GOSPODINOM NA NJEGOVOM PUTU U JERUZALEM
1. Čitanje: Luka 9, 51-10,12
2. Trenutak razmišljanja za grupu
a) Zbog kojeg ih je razloga Gospodin otpravio u dvoje? Možemo li u tome
vidjeti zadatak našega Gospodina za nas kao bračne parove?
b) Kako taj dio možemo primijeniti u Pokretu Kršćanskih Obitelji?

POKRET KRŠĆANSKIH OBITELJI TREBA BITI VELIKODUŠNA OBITELJ
''Osoba se ne može u potpunosti osjećati ispunjenom ako sama sebe ne daje drugima.''
(Pismo Obiteljima, Papa Ivan Pavao II, Br.11. Vidi i ''Gaudium et Spes'', Br.24)
Promatraj
1. Riječ koju stalno čujemo je ''Egoizam''...
2. S druge strane, mnogi u potpunosti daju sebe drugima...
3. Cijele obitelji aktivno djeluju za dobrobit drugih obitelji, čak i izvan njihovih
zemalja...
4. Puno mladih, budućih bračnih parova brine o drugima i daju sve od sebe kako bi im
pomogli.
Prosudi
1. Smatraš li da će obitelj, koja se izolira kako bi štitila i nadgledavala svoje potrebe,
biti na pravom putu?
2. Može li se dogoditi da djeca postanu sebična zbog pogrešnog odgoja?
3. Kako mogu članovi iste obitelji sebe u potpunosti davati jedni drugima? Kako
možemo stvoriti osjećaj velikodušnosti u naše djece?

Djeluj
1. Koju ulogu nama Kršćanskim bračnim parovima daje Bog?
2. Što možemo mi kao Kršćanski parovi napraviti da se u tome očituje Božja ljubav?
SEDMI SUSRET
KRŠĆANSKA LJUBAV U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
1. Čitanje: Luka 10, 25-41
2. Trenutak razmišljanja grupe
a) Tko nam je susjed u ovom životu dan za danom?
b) Postoji li bilo koji par kojemu je potrebna pomoć a naša grupa može mu
pomoći?

OBITELJ NA SLAVU BOŽJU
''Slava Božja viša je od svega ljudskoga: ''Slava Božja je živo boće'', ili drugim riječima
''Čovjek veliča Boga kada upotpunosti živi.''
Promatraj
1. Primjećujemo kako Kršćanske obitelji veličaju Boga svojim obiteljskim životom...
2. Život je predivan, usprkos problemima i poteškoćama...
3. Neke obitelji žive i razmišljaju kao da Bog ne postoji
4. Koliko loših primjera, nedostatka poštovanja i zahvalnosti postoji u današnjem
svijetu...
Prosudi
1. Da li Bogu treba čovjek da bi Mu podao slavu?
2. Što znači da ''Čovjek, obitelj; slave Boga''?
3. Zašto je život tako bitan? Što znači poštivati život?
Djeluj
1. Parovi se mogu upitati da li si ostavljaju dovoljno vremena za čitanje i razmišljanje
nad Riječi Božjom
2. Suprug i supruga trebali bi upitati sami sebe i jedno drugoga smatraju li ono jedno
drugoga kao svog prvog ''Susjeda''
3. Prijedlozi o tome kako poboljšati kvalitetu života u svojo obitelji, poštujući u
razgovoru osobnosti svih... Kako možemo biti aktivniji uz dužno poštovanje spram
ostalih obitelji u svojo Župi
OSMI SUSRET
SVAKODNEVNA ''HRANA'' KRŠĆANSKE OBITELJI
1. Čitanje: Luka 11, 1-13
2. Trenutak razmišljanja grupe

a) Kako iskazuješ svoju vjeru u Boga?
b) Što bračni par može učiniti kako bi jedno drugome izgradili ''molitveni'' život

OBITELJ: TAMO GDJE POČINJE AVANTURA ŽIVOTA
''Kada se čovjek rodi, u obitelji započinje svoju veliku avanturu, avanturu života. Osoba ima
uvijek pravo doseći vlastito ispunjenje kao ljudsko biće. Ništa u društvu ne može zamijeniti
obitelj.''
(Pismo Obitelji, Papa Ivan Pavao II, Br.11)
Promatraj
1. Mnogi počinju svoj život u obitelji koja ih isčekuje...
2. Mnogi drugi su odbačeni, mnogi su uništeni prije nego li su rođeni
3. Mnogima je uskraćena ljubav-najvažnija stvar u životu
4. ''Avantura života''. Koliko ljudi, koliko obitelji gleda na život kao na besmislenu
avanturuu?
Prosudi
1.''Milosrđe počinje u obitelji''- tj. prvo se moramo pobrinuti za one koji su nam bliski,
osobito za obitelj. Mogu li te riječi isto tako značiti da o pravoj ljubavi trebamo prvo naučiti
u obitelji? Kako to postići?
2.Slažeš li se sa usvajanjem djece i mladih od strane nevjenčanih osoba, od strane
samohranih obitelji ili od strane netipičnih obitelji?
3. Kako može ''avantura života'' u obitelji biti divna avantura kakva Bog želi da bude?
Djeluj
1. Prije donošenja važnih odluka zajedno molite kako biste shvatili Božju volju
2. Predložiti načine pomoći obiteljima koje imaju probleme slične spomenutima
DEVETI SUSRET
MATERIJALNA IMOVINA
1. Čitanje: Luka 12, 13-43
2. Trenutak razmišljanja grupe
a) Misliš li da nam ovo čitanje može pomoći da unaprijedimo naš način
razmišljanja koji se odnosi na stav prema posjedovanju? Kako?
b) Što znači živjeti kao Božji sinovi/kćeri?

ROĐENJE, PATNJA I SREĆA
''Kada se ide poroditi, žena osjeća tugu zato jer zna da će iskusiti puno patnje, no kad se
jednom porodi, zaboravlja svu tugu i osjeća jedino sreću zbog spoznaje da je novo ljudsko
biće došlo na svijet. Ista će se stvar dogoditi vama; sada ste tužni, no kada se jednom

ponovno sretnemo vaša će srca biti ispunjena srećom, i nitko vam neće moći oduzeti tu
sreću. I od toga me dana nećete više ništa pitati.''... Rođenje novoga djeteta vrlo dobro
odražava pobjedu života nad smrću, što nam je omogućio Krist kada je uskrsnuo od mrtvih.
(Pismo Obitelji, Papa Ivan Pavao II, Br.11)
Promatraj
1. Možemo reći da je rođenje uvijek povezano sa nekakvom vrstom boli...
2. Ozarena lica majke i oca čim je njihovo dijete rođeno...
3. Običaj, koji je postao vrlo čest, da je otac prisutan tijekom poroda...
4. Postoji povelik broj bračnih parova koji nikada neće moći iskusiti radost rođenja
vlastita djeteta!...
Prosudi
1. Što nam Biblija (Knjiga Postanka) govori o porođajnim mukama ? Što znače te
riječi?
2. Mogu li porođajne muke donijeti išta dobroga?
3. Postoje li ikoji nepotrebni bolovi koje žena trpi (ili ih mora trpjeti) tijekom poroda?
4. Koja su tvoja razmišljanja o bračnim parovima koji ne mogu imati djece? Znaš li koji
postotak ulazi u ovu kategoriju? Kakvu pomoć misliš da takvi parovi trebaju?
Djeluj
a) Neki oblik pomoći parovima koji čekaju dijete, i onima koji su bez djece...
b) Zapitajmo se: od svih stvari koje smo kupili u posljednja dva mjeseca, koliko
ih je bilo stvarno potrebnih? Možemo odlučiti o praktičnim načinima
pomaganja potrebitih obitelji koje poznajemo.

DESETI SUSRET
BOG OTAC UVIJEK NA NAS GLEDA KAO NA SVOJU DJECU
1. Čitanje: Luka 15, 1-32
2. Razmišljanje grupe
a) Kako se Kršćanin treba ponijeti kada su predmet razgovora ljudi loše
reputacije?
b) Kako možemo pomoći osobama koje su skrenule s pravoga puta?

PLANIRANJE OBITELJI PO BOŽJOJ VOLJI
''Dvije dimenzije braka: sjedinjenje i reprodukcija, ne mogu biti neprirodno razdvojene bez
iskrivljavanja najveće istine o samom činu vjenčanja. Crkva je uvijek to poučavala i znakovi
vremena kojega smo danas mi svjedoci krijepe nas stalno ponavljajući to učenje.
Kroz vlastito uzvišeno iskustvo bračni parovi savladavaju značenje odgovornog roditeljstva.
Isto tako, poučavani su i primjerima drugih parova koji su u istoj situaciji, kao i obaziranjem
na ono o čemu znanost poučava. Na neki način ''stručnjaci'' sami uče od bračnih parova, tako
što su oni u boljoj poziciji da poučavaju pravo značenje odgovorne reprodukcije te kako ju
ispuniti.

Naišao sam na teške slučajeve pobune i nijekanja, ali u isto vrijeme sam upoznao neke
izneneđujuće velikodušne i odgovorne osobe.''
(Vidi Pismo Obiteljima,Papa Ivan Pavao II, Br.12)
Promatraj
1. Misliš li da je ovo što smo upravo pročitali prihvatljivo mnogim/nekolicini bračnih
parova?
2. Kako bračni parovi shvaćaju riječi ''slijedi svoju savjest'' kada je u pitanju čin
vjenčanja?
3. Što bračni parovi podrazumijevaju pod pojmom ''planjranje obitelji''?
Prosudi
1. Što uistinu podrazumijevaš pod pojmom ''sjedinjenje i reprodukcija'' kao dvije
dimenzije čina vjenčanja?
2. Kako možemo shvatiti ''ne mogu biti neprirodno razdvojeni''?
3. Koja je najveća istina čina vjenčanja?
4. Kako moraju bračni parovi shvatiti pojam ''planjranje obitelji''? Je li to samo pitanje
broja djece? Ili to treba podrazumijevati i kao bolje razumijevanje Božjeg plana
stvaranja obitelji?
5. Što treba značiti ''ispravno formirana savjest''? Što treba bračni par učiniti kako bi
pravilno formirao svoju savjest?
6. Kako bračni par može učiti iz svojeg pridobivena iskustva i iskustva ostalih, te time
što će biti otvoreni i prihvaćati ono što znanost govori?
Djeluj
1. Zajedno pročitati Mateja 7, 1-5, te tražiti oprost ako ste jedno drugoga krivo
procijenili.
2. Zahvaliti Bogu Ocu koji na nas usprkos našim nedostacima gleda kao na svoju
ljubljenu djecu.
3. Učinite najviše što možete kako biste bili u toku sa aktualnim temama, te pomognite
ostalim parovima u tome istome.
JEDANAESTI SUSRET
BOŽJA RIJEČ-POUZDANI VODIČ KROZ SVAKODNEVNICU
1. Čitanje: Luka 16, 1431
2. Trenutak razmišljanja
a) Kako bi bolje shvatili ovu parabolu usporedite ju s ostalim poglavljima u
Luki gdje Isus govori o bogatstvu: Luka 12, 13-31; 12,33
b) Misliš li da je Riječ Božja, kakvu je nalazimno u Bibliji sama sebi dovoljna
kao vodič kroz naše živote?

KRIST ISTINE

''Tko može poreći da naše doba svjedoči veliku krizu koja se nadasve čini krizom istine?
Kriza istine, prvenstveno, znači kriza ideja. Da li riječi živjeti, sloboda, davanje sebe... te
ljudska prava stvarno još uvijek znače isto što i prije?''
(Pismo Obiteljima, Papa Ivan Pavao II, Br.13)
Promatraj
1. Slušamo o, i proživljavamo mnoge krize...
2. Svi kažu da tražimo istinu...
3. Novine, tv, itd., u izvještavanju različitih novosti i informacija, tvrde da prenose
istinu...
4. Cijelo vrijeme slušamo o ljubavi, istini, ljudskim pravima...
Prosudi
1. Je li moguće da postoji više od jedne istine za jednu te istu stvar?
2. Kako možemo razlikovati što je istinito od onoga što je lažno u onome što čujemo i
čitamo?
3. Što znači ''kriza''? Je li kriza samo nešto čega se trebamo bojati ili je to nešto što
može imati i pozitivnu stranu?
4. Koji je naš odgovor na posljednje pitanje Pape u ovome dijelu?
Djeluj
1. Prije nego se prepustimo udobnosti doma, pomislimo li ikada trebaju li naši susjedi
nešto više od onoga što trebamo mi?
2. Postoji li koji Lazar nama u blizini?
3. Trebali bi duboko razmotriti probleme koji dopiru do našeg saznanja te pronaći i
primjeniti rješenja.
4. Moramo pronaći načine kako bi pomogli obiteljima koje prolaze kroz teška vremena.
DVANAESTI SUSRET
USKRSLI KRIST MEĐU NAMA SPAJA NAS U ZAJEDNICU
1. Čitanje: Luka 24, 13-53
2. Trenutak razmišljanja grupe
a) Kako možemo saznati da Isus uvijek korača s nama kroz život?
b) Da li nas Misa u našoj župi približava Uskrslom Kristu? Zašto puno ljudi ide
na Misu iako zapravo nisu dio zajednice Kršćana?

OBITELJ USRED POTROŠAČKOG DRUŠTVA
U današnje vrijeme kada vlada potrošačko društvo, žene se tretiraju poput objekata, djeca su
ponekad od strane roditelja doživljavana kao teret, a na obitelj se gleda kao na instituciju
koja sputava čovjekovu slobodu. Dovoljno je pogledati različite vrste seksualno edukacijskih
programa u nekim zemljama da bi se u te činjence uvjerili.
Dovoljno je osvrnuti se na novi tremd zagovaranja abortusa.
Gore navedeno samo su neki od primjera zato što postoji mnoštvo drugih koje možemo
spomenuti kada govorimo o novim trendovima današnjeg potrošačkog društva.

(Vidi Pismo Obiteljima,Papa Ivan Pavao II, Br.13)
Promatraj
1. Na koji je način žena tretirana kao objekt?
2. Muškarci, mladi i čak djeca, isto su tako ponekad tretirani kao objekti.
3. Znaš li za ikoji seksualno edukacijski program koji se provodi u školama?
4. Jesi li čuo ikoju ženu kako govori da ima pravo činiti što hoće sa svojim tijelom?
Prosudi
1. Postoje oni koji kažu da više nije pomodno govoriti o potrošačkom društvu. Slažeš li
se?
2. Što bi trebali činiti muškarci, žene, mladi, i djeca kako se ne bi prema njima
odnosilo kao prema objektima?
3. Neke obitelji isto tako mogu imati krivi osjećaj prava na slobodu izbora. Kako se to
može desiti?
4. Što se smatra ispravnom seksualnom edukacijom?
Djeluj
ŠTO MOŽEMO UČINITI U NAŠIM OBITELJIMA
1. Trebali bi se stalno podsjećati da kada idemo na Misu idemo ususret Uskrslom
Kristu .
2. Moramo razumijeti kako Isus razgovara s nama svakodnevno.
3. Trebamo naučiti kako educirati i pripremiti našu djecu za život, te kako s njima
razgovarati o seksu. Možemo im predložiti korisnu literaturu o toj temi, a isto tako
možemo organizirati posebne tečajeve o seksualnoj edukaciji za mlade parove.

