
OBITELJSKI SUSRETI U VRIJEME KORONAVIRUSA (COVID-19) 

 

„Svaki dan moramo moliti u obitelji; naša je primarna dužnost naučiti našu djecu moliti jer čvrsto 

vjerujemo da su praktični primjeri i svjedočanstvo roditelja vlastitim životom ključan element 

molitvenog odgoja…  

Obitelj koja zajedno moli ostaje međusobno povezana: obitelj koja moli je obitelj koja spašava!“ 

Sv. Ivan Pavao II 

UVODNA RIJEČ O OBITELJSKIM KATEHEZAMA 

Predlažemo da kroz buduće razdoblje započnete Vaše obiteljske kateheze te uistinu 

posvjedočite primjerom kako su roditelji prvi odgojitelji u vjeri. Ne morate imati posebna 

katehetska, pedagoška, psihološka, teološka znanja. Imajte povjerenja u sebe i vlastita znanja 

i vjerska iskustva koja ste do sada stekli. Mi imamo povjerenja kako Vi možete sa svojom 

djecom (i malima i velikima) razgovarati, meditirati, poučavati, otkrivati te živjeti autentično 

zajedništvo u vjeri. Možda ste to oduvijek htjeli, no niste mogli jer niste imali vremena, 

motivacije, snage za pripremu, možda ste se osjećali nesigurno. Nemojte se plašiti, usudite se 

započeti kateheze sa svojom obitelji. Vi, Vas dvoje, muž i žena, sjednite, pripremite se, 

pročitajte naše upute, odredite vrijeme i započnite molitvom koju svi u obitelji znate „Oče 

naš…“  

U obitelji započinjemo naš put kroz život, put spoznavanja, učenja, razvijanja navika, 

vrijednosti… O ljubavi - najviše učimo u obitelji. Uz sve nabrojeno, u obitelji je prvo 

mjesto gdje možemo doživjeti iskustvo duhovnosti i prijenos vjere, jer svojim 

svjedočenjem obitelj jest odgojiteljica u vjeri. Kršćanske obitelji, temeljem 

sakramenta ženidbe, očituju se kroz svoje poslanje kao mjesto saveza Krista i Crkve.    

Roditelji, kao prvi odgojitelji u vjeri, mogu prenositi vjerske istine svojim osobnim 

primjerom i svjedočenjem, poticanjem usvajanja kršćanskih vrijednosti (kao što su 

npr. odgovornost, ostvarivanje slobode, solidarnosti, povjerenja i sl.) koje i sami žive. 

Međusobna ljubav supružnika uistinu je odsjaj ljubavi Presvetog Trojstva. Odsjaj te 

ljubavi Presvetog Trojstva preljeva se i u  obiteljskom životu kroz međusobne odnose: 

bračne, očinske, majčinske, sinovske, bratske, te ih također Ljubav Presvetog Trojstva 

ujedinjuje u zajedništvu. Zajedništvo u obiteljskoj molitvi djeci će uliti pouzdanje u 

vjeru, poticat će ih na sudjelovanje u slavljima, autentičnost u kršćanskom 

svjedočenju te pružiti sigurnost u životnim poteškoćama. Roditelji imaju zadaću i 

interpretirati djeci vjerske istine, razloge prakticiranja kršćanskog života, a isto tako 

poticati ih i na čitanje biblijskih pripovijesti tijekom cijele liturgijske godine.  

Roditelji s djecom provedu tek jedan dio svoga života, prirodno je i normalno da djeca 

odrastaju, osamostaljuju se i odlaze od kuće. Kao što je Isus proveo 30 godina života, tako ste 

i vi kao djeca proveli određeno vrijeme sa svojim obiteljima, a sada kada imate vlastitu djecu 

morate si osvijestiti da će i oni biti s vama tek jedno 'određeno' vrijeme. Upravo dok su tu, 

iskoristite to kratko, ljudski ograničeno vrijeme, koje vam je darovano, kako bi s njima proveli 

bliske trenutke. Djeca sutra neće pamtiti koliko ste radili i zarađivali te što ste im kupili, već 

zajedničke zgode i darovane trenutke. Sad kada provodimo više vremena u našim domovima, 

preostaje nam mnogo mogućnosti za zajedništvo, možemo se više igrati, raditi skupa, 

vježbati, pjevati, smijati se… No, možemo više i poučavati, moliti i organizirati obiteljske 



kateheze. Pokušat ćemo dati nekoliko sugestija i smjernica kako i na koji način možete imati 

obiteljske kateheze pri kojima ćete se s vašom djecom i moliti i učiti i naučiti nešto novog i 

saznati što se u njihovim srcima i glavama događa, provesti vrijeme zajedno i zabaviti se 

(nemojte ni pomišljati kako biste djeci mogli 'držati' predavanja o temeljnim vjerskim 

istinama – to nije cilj obiteljskih kateheza).  

Nekoliko praktičnih uputa: 

- Upravo vi supružnici/roditelji prvo dogovorite i predstavite djeci ovaj plan. Možda 

će neki biti za, a neki protiv… polako i strpljivo s onima koji će se protiviti, dajte 

im slobodu izbora. Možda će vam se za koji dan ipak pridružiti. 

- Dogovorite u obitelji koje vrijeme je najbolje za 'održavanje' obiteljskih kateheza, 

tj. kada većini odgovara (pregovarajte kako biste svi bili zadovoljni). 

- Kateheza ne bi trebala trajati dugo, od 15 do 45 minuta najviše (ovisi o dobi 

djece/mladih). Ukoliko živite s odraslom djecom možda će se razgovor odužiti, to 

je dobrodošlo. Međutim, nemojte očekivati od djece nižeg uzrasta pažnju koja 

traje duže od 15 minuta. 

- Aktivnosti trebaju biti raznolike i prilagođene uzrastu. 

- Zadatci trebaju biti ravnomjerno raspoređeni svim ukućanima, npr. neki će crtati, 

drugi čitati, treći pisati, analizirati, prepričati, započeti molitvu, zazvoniti za kraj… 

- Provjerite što imate u svome domu od vjerske literature (Biblija, dječja Biblija, 

molitvenici, vjeronaučni udžbenici, katekizam i dr.). 

- Koristite izvore i s interneta, samo obratite pažnju na relevantnost izvora pri 

preuzimanju sadržaja. 

 


