Izrada prijedloga za osnaživanje očinstva u župnim zajednicama
(20 min.)
Je li moguće i na koje načine posvijestiti važnost i ulogu oca u
našim župnim zajednicama?
Plenum (15. min.)
Molitva za obitelj
Bože, ti si Abrahama učinio ocem mnogih naroda. Ti si Mariju
učinio majkom svoga Sina. Ti si ljude na zemlji učinio tvojim
sinovima i kćerima. Pogledaj na naše obitelji. Podari očevima
blagoslov za njihove odgovornosti za obitelj, za domovinu, društvo
i Crkvu. Podari im vremena. Vrijeme za slušanje, vrijeme za igru,
vrijeme za pomoć, vrijeme za šutnju, vrijeme za razgovor, vrijeme
za molitvu, vrijeme za druge, vrijeme za samog sebe. Blagoslovi
majke, koje su slike tvoje majčinske ljubavi u obitelji, domovini,
Crkvi i društvu. Podari im da budu utočišta, utočišta prijateljstva,
utočišta boli, utočišta vjere, utočišta nade, utočišta u odlascima i
dolascima, utočišta za druge i za same sebe. Blagoslovi njihovu
djecu. Daruj im zdravlje i radost, dobre uzore i vjerne prijatelje.
Prati ih u njihovim odgovornostima, u školi, na igralištu i ulici.
Blagoslovi djedove i bake i sve koji pripadaju obitelji. Daruj im
dobre zajedničke dane u radostima i životnim nedaćama.
Blagoslovi sve u našoj domovini koje skrbe za obitelj. Amen.

KAKO OSNAŽITI OČINSTVO U OBITELJI, CRKVI I DRUŠTVU

Uvodne misli (10 min.)
Predstavite se putem nekog simbola, izraza ili biblijskog lika
kojim biste mogli poistovjetiti vaš angažman u pastoralu braka i
obitelji.
Upitnik o očinstvu (10 min.)
Promislite o slijedećim tvrdnjama. Ima li nekih koje su vam
bliske. Kratko prokomentirajte u manjim grupama!

Razgovor o slikama oca (15 min.)
U manjim grupama razgovarajte o ulogama oca. Otac je za
mene prije svega.. onaj koji ljubi, učitelj, hranitelj….
Koje snove i vizije imaju muškarci kada razmišljaju od svom
očinstvu?
Koju kvalitetu žele razviti kod sebe u svome očinstvu?
Koji uzori mu mogu pomoći na putu izgradnje istinskog
očinstva?

laičkog svećeništva: on je propovjednik vjere svojoj djeci.
Najbolje svjedočenje evanđelja je u djelima. Otac uspostavlja
duh molitve, slavljenja i zahvaljivanja u svojoj obitelji.

Očinstvo u društvu
Novo razumijevanje očinstva i identitet muškarca.
Jesu li očevi i danas samo hranitelji obitelji?
Kakva je obitelj bez očeva?
Očinstvo u sv. Pismu
Naš odnos prema Bogu je odnos djece prema njihovom
nježnom ocu.
Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
(Iv 14,6)

Misterij očinstva kroz različite uloge
Otac kao stvoritelj; sudjelovanje u Božjem stvaranju novog
života najveći je blagoslov od svih. No, drugi stvaralački
zadatak je izgradnja doma.
Otac kao onaj koji ljubi; obitelj i brak opstaju ako u njima ima
ljubavi.
Otac kao Krist; Kršćanski drugovi djelovanjem sakramenta
ženidbe… naznačuju i imaju dio u misteriju jedinstva i plodne
ljubavi između Krista i Crkve (LG 11). Muž pomažući ženi da
postane onakva kakva Bog želi da ona bude, potičući u njoj
osobnost svojstvenu samo njoj, pomaže ženi da raste u
svetosti. Što su muž i žena bliži Bogu, to su sve bliži jedno
drugom, a što su bliži jedno drugom, bliži su Bogu.

Otac kao svećenik; Prirodna roditeljska uloga odgajatelja
djece postaje za kršćanskog oca specifičan posao njegovog

Otac kao učitelj; očev položaj heroja u životu njegove djece
temelji se na njegovoj jasnoj i pozitivnoj ulozi u domu. Ako je
on indiferentan prema aktivnoj ulozi vođe u domu, ako on tu
ulogu gura u ladicu radi prezaposlenosti njegova će djeca u
tom slučaju heroja tražiti na drugom mjestu. Očevo
podučavanje nije samo o činjenicama, nego prenošenje
cjelokupnog pogleda na svijet, kršćanskog svjetonazora.
Otac kao hranitelj; Jedna od primarnih očevih odgovornosti
jest osigurati svojoj obitelji one osnovne životne potrebe koje
simbolizira kruh, glavna hrana. Opasno je za oca poistovjetiti se
samo s nekim tko pridonosi materijalnom blagostanju obitelji.
Davati stvari ne znači davati ljubav. A davati ljubav znači
davati sebe.
Otac kao svetac; „Veliki pustolovi suvremenog svijeta“, tako je
francuski katolički pjesnik C. Peguy nazvao očeve još u prvoj
polovici 20. st. Očevi su pozvani njegovati svetost u svojim
obiteljima. Roditeljski posao ako se obavlja u Kristu svet je
postao. Otac obitelji postat će svet ako u stvarnom svijetu bude
ono što je pozvan biti: vjeran svom braku u svakom pogledu,
pun topline i pouzdanja u ljubavi prema
supruzi i djeci, a u svemu što radi –
vjerom ispunjen kanal ljubavi svoga
nebeskog Oca koji mu je kako kaže
sv. Augustin, bliži nego on sam sebi.

