Pomozi nam...

Pomozi nam da imamo više vremena za Tebe i
jedni za druge.

(supružnici) Pomozi nam da naš brak uistinu bude
zajednica ljubavi i međusobnog uvažavanja.

Pomozi nam da prihvatimo svaki život koji nam
daruješ.

(roditelji) Pomozi nam da u Tebi pronađemo snagu i strpljivost za odgoj svoje djece.
(djeca) Pomozi nam od Isusa učiti kako svoje roditelje poštovati, pomagati im i biti im poslušni.
Članovi obitelji mogu ovdje izreći i svoje molbenice.

ZAKLJUČNA MOLITVA

G

ospodine, budi blagoslovljen zbog svega što činiš
za nas i našu obitelj. Mi vjerujemo u Tebe i Tvoju
zaštitu, mi Te ljubimo i pouzdajemo se u Tvoju Providnost i pomoć u situacijama u kojima sami ne vidimo
izlaz i rješenje. Gospodine, Ti koji si stvarno prisutan
u Euharistiji, u Crkvi, u svojoj Riječi, daj da Te prepoznajemo u svome supružniku, svojoj djeci, svojim
roditeljima, bližnjima i svakom čovjeku, a osobito u
nerođenima, umirućima i onima koji trpe.
Blagoslovi sve one koji se zauzimaju za život u našem
narodu i sve nas ohrabri da poštujemo, njegujemo,
štitimo i pomažemo ljudski život kroz molitvu i konkretno djelovanje.

Molitveni zazivi iz ovog predloška
mogu se iskoristiti i za molitvu
vjernika na svetim misama u
nedjelju 3. veljače.

što dalje?

DAN ŽIVOTA 2008.

U

koliko želite nastaviti s molitvom za život učinite to u svojim obiteljima moleći primjerice deseticu krunice svake večeri,
jednom tjedno li barem svake prve subote
u mjesecu.

nedjelja 3. veljače

život je

blagoslov i r adost

Molitveno-duhovne aktivnosti za život (sveta misa,
molitva, post, klanjanje, krunica i dr.) te darivanje
sebe i svojeg vremena možete ostvariti uključujući
se u već postojeće molitvene zajednice i udruge, o
čemu je najbolje upitati svojega župnika.
Popis udruga, pokreta i zajednica koje u okviru
svojeg djelovanja imaju zauzimanje za život možete pronaći na internetskoj stranici Ureda HBK
za obitelj pod obitelj.hbk.hr/udruzivanje/za-zivot.
html.
U župama i sredinama u kojima nema takvoga organiziranog zauzimanja za život, u dogovoru sa župnikom, a uz pomoć biskupijskog povjerenika (ili ureda) za brak i obitelj,
možete i sami započeti slične inicijative.

Oče, pošalji nam svoga Duha da nam pomogne bolje razumjeti Sveto pismo u kojem nam progovaraš o svojoj
vječnoj ljubavi.
Neka netko od članova obitelji iz Biblije razgovjetno pročita odlomak o navještenju arkanđela Gabrijela Djevici
Mariji u prvom poglavlju Lukina evanđelja od 26. do 46.
retka.
Potom izmolite deseticu krunice (Oče naš…
10 x Zdravo Marijo… Slava Ocu…) na sljedeće nakane:
- da svaki čovjek u Hrvatskoj poštuje,
njeguje, štiti i pomaže ljudski život od začeća
do naravne smrti;
- da svi ljudi i sve obitelji u našoj domovini radosno
i odgovorno primaju i prihvaćaju život;
- da se u teškoćama i nevoljama obitelji još jače
povežu u molitvi i ljubavi te dožive Božju, ali i ljudsku
blizinu kad god je život ugrožen;
- da svi ljudi, a osobito naše obitelji, otvore svoja
srca i zauzmu se za život djelatno ga pomažući.

Po zagovoru Blažene Djevice Marije pomozi nam da
se u tomu ugledamo na slugu Božjeg Ivana Pavla II.,
velikog promicatelja života i obitelji.
Vjerujući da nas uslišavaš, Tebi jedinome slava i hvala,
u vijeke vjekova, Amen.
Sveta Obitelji Isusa, Marije i Josipa, moli za nas.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Amen.

Zitta (6 g. i 8 mj.)

Ured HBK za obitelj (siječanj 2008.)
MB (HBK): 1013670
Kaptol 21, 10000 Zagreb; tel/faks: 01 4811 896
e-pošta: obitelj@hbk.hr
Internet-stranica: obitelj.hbk.hr
Rad na naslovnici: Lucija (6 g. i 4 mj.) DV Sunčev sjaj - Nazaret, Zagreb

obiteljsk a molitva i
poziv na donacijski telefon

060 888 201

Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Draga djeco i roditelji, dragi vjernici!

D

an života potiče nas da poštujemo, njegujemo, štitimo i pomažemo život od začeća do naravne smrti.
Naglašavajući svetost života, Dan života nuka nas i na
molitvu Bogu, izvoru života, za svaki ljudski život, a osobito za onaj najugroženiji. Dan života obilježava se prve
nedjelje u veljači, ove godine 3. veljače.
Temeljno pitanje koje želimo postaviti povodom ovogodišnjeg Dana života jest koliko danas život doživljavamo
kao izvor blagoslova i radosti. Svatko neka iskreno odgovori za sebe i za svoj život. Upitajmo se i što nam znači
začeće i dolazak novog djeteta među nas. Isusovo rođenje bilo je izvor velike radosti za sav narod (usp. Lk 2,10)
pa su i nama upućene Njegove riječi: „Tko god jedno
ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima“ (Mk 9,37).

Dok tražimo odgovore na ova pitanja, molitva je svakom vjerniku neophodna pomoć.

O
Stoga, djeco, pozovite svoje
roditelje i vi, roditelji, okupite svoju djecu
u subotu 2. veljače 2008. u 20.10 sati
na obiteljsku molitvu za život. Neka se
molitvenom zajedništvu pridruže i ostali
vjernici te svi ljudi dobre volje. Uz to,
kao čin konkretnog zauzimanja za život,
uputite barem jedan poziv na donacijski
telefon:

060 888 201
(otvoren od 27. siječnja do 9. veljače 2008.)
Cijena poziva iz fiksne mreže iznosi
3,66 kuna, a iz mobilne mreže
4,47 kuna (PDV uključen).

Iz prikupljenih sredstava, u svakom pojedinom
rodilištu u Republici Hrvatskoj darivat će se dijete koje se prvo rodi nakon ponoći s

2. na 3. veljače 2008.

Time želimo potaknuti daljnje zauzimanje za
život, napose onda kad je naš bližnji u potrebi.
Maks (6 g. i 5 mj.)

Svi smo pozvani ozbiljno promišljati u kojoj se mjeri u
Hrvatskoj prima i prihvaća ljudski život. Zapitajmo se
kakvo je trenutno stanje i što svatko od nas može učiniti
da ga poboljša? Razmislimo tko sve pomaže obiteljima
u primanju i prihvaćanju života, a tko i što ih u tome
onemogućava? Kome se obitelji mogu obratiti za pomoć
u teškoćama i nevoljama? Kako se osjećaju djeca i roditelji u društvu u kojemu je sve manje vremena za zajedništvo, molitvu, razgovor, smijeh i igru?

MOLITVENI PREDLOŽAK
kupite cijelu obitelj te na stol postavite svijeću, Bibliju, raspelo i krunicu.
Isključite i uklonite sve što vam može smetati kako biste ušli u Božju prisutnost i u njoj ostali, svjesni da je
Bog osoba s kojom se u molitvi razgovara.
Upalite svijeću i neka otac ili majka znakom križa započne molitvu.

ULAZNA MOLITVA
Bože, Oče naš, okupili smo se kao obitelj kako bismo
s mnogim drugim obiteljima i moliteljima u Hrvatskoj
zajedno stali pred Tebe i molili za život.
Isuse, ovdje smo u Tvoje ime jer nas samo Ti možeš dovesti k Ocu. Tvome Presvetom Srcu i bezgrješnom Srcu
Tvoje majke Marije želimo pridružiti svoja srca da naša
molitva dopre do Oca i bude uslišana.
Nebeski Oče, svjesni svoje nedostojnosti i grješnosti,
želimo Ti zahvaliti i zamoliti Te za oproštenje:

Hvala ti...
Hvala Ti što su Tvoja ljubav i milosrđe veće od
svih naših grijeha i što si nam poslao svog ljub
ljenog Sina da nas spasi i otkupi svojim životom,
smrću i uskrsnućem.

Hvala Ti što si stvorio svakog od nas i što si nam

darovao život, jer život je radost koju želimo dijeliti jedni s drugima i izvor blagoslova koji ne želimo
propustiti.

Hvala Ti što si uz našu obitelj u radosnim trenucima, a još više hvala za Tvoju blizinu kad nas
snađu kušnje i nedaće.

(supružnici) Hvala Ti na sakramentu ženidbe, koji nas spaja i iz kojeg crpimo snagu za svoj bračni i obiteljski život.

(otac) Hvala Ti na daru očinstva jer
od Tebe, od kojeg dolazi svako očinstvo na
zemlji, mogu učiti kako biti dobar otac i
istinska glava obitelji.
(majka) Hvala Ti na daru majčinstva i što sam po
Tvom odabiru Isusove majke Marije i ja zadobila
Nebesku Majku kojoj se uvijek mogu uteći i moliti ju
za pomoć.
(djeca) Hvala Ti na našim roditeljima, na njihovoj
ljubavi te na svakom trudu i odricanju koje za nas
čine.
Članovi obitelji mogu ovdje izreći i svoje zahvale.

Oprosti nam...
Oprosti nam kad nas užurbani ritam života i
briga oko zemaljskih stvari odvlače od susreta s
Tobom u molitvi, sakramentima i čitanju Svetog
pisma.

Oprosti nam kad god premalo razvijamo zajedniš-

tvo i solidarnost s ljudima oko sebe i u župi kojoj pripadamo.
Oprosti nam kad ne prepoznajemo život kao izvor
radosti i blagoslova te kada ga nismo spremni primiti i
dati mu pravo mjesto u svojoj obitelji.
(supružnici) Oprosti nam svaku sebičnost u braku
i kad ne znamo s uvažavanjem slušati jedno drugo i
razgovarati.
(roditelji) Oprosti nam kad nemamo vremena za
djecu koju si nam povjerio, kad se s njima ne igramo i
kad se nedovoljno trudimo saslušati ih i razumjeti.
(djeca) Oprosti nam kad nismo poslušni
svojim roditeljima i kad ne izvršavamo svoje
obveze.
Članovi obitelji mogu ovdje izreći i svoje zamolbe za
oproštenje.

