
p r o g r a m 

10/09/2018, ponedjeljak 
okrugli stol na obiteljsku tematiku

11/09/2018, utorak 
predstavljanje zbornika dječjih radova
U zagrljaju moje mame

12/09/2018, srijeda
kulturni program 

13/09/2018, četvrtak 
klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom 
u župama grada Splita i Nadbiskupije

14/09/2018, petak  
humanitarni koncert na splitskoj Rivi

15/09/2018, subota 
dječji koncert na splitskoj Rivi 

Splitsko-makarska nadbiskupija

i n f o r m a c i j e 

e obitelj@smn.hr
t +385 (0)21 407 519 
(Ured za obitelj Splitsko–makarske nadbiskupije) 
t +385 (0)1 5635 034 (Ured hbk za život i obitelj)
—

www.susretobitelji.hr  

gospin otok

� 15/09/2018, subota �
20:00 Hod Svjetla

� 16/09/2018, nedjelja �
09:00 Početak programa

 10:00 Euharistijsko slavljE
12:00 Koncert duhovne 

glazbe i druženje

Molitva za obitelj pape ivana Pavla ii.

Bože, od kojega nam dolazi 
svako očinstvo na nebu i na zemlji,
Oče, koji si ljubav i život,
učini da svaka ljudska obitelj na zemlji,
po tvome Sinu rođenom od žene
i po Duhu Svetom,
postane izvorom božanske ljubavi
za uvijek nove naraštaje.

Učini da tvoja milost vodi 
misli i djela roditelja,
za dobro njihove obitelji
i svih obitelji na svijetu.

Neka mladi naraštaji u obitelji nađu
snažnu potporu za čovječnost
i rast u istini i ljubavi!

Neka ljubav osnažena 
milošću sakramenta ženidbe,
bude jača od svake nemoći i beznađa,
koje zahvaćaju naše obitelji.

Na kraju Te molimo za zagovor
svete nazaretske obitelji,
da Crkva u svim narodima na zemlji,
može plodonosno ispuniti 
svoje poslanje u obitelji i po obitelji,
po Kristu našem Gospodinu,
koji je put, istina i život,
u vijeke vjekova.

Amen.



Draga braćo i sestre u Kristu! 
Drage obitelji!

Splitsko–makarska nadbiskupija domaćin je Trećeg 
nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji 
će se održati 15. i 16. rujna 2018. godine u Splitu i Solinu, 
pod geslom: “Obitelj – izvor života i radosti.” Kao biskup 
domaćin želim vas pozvati da se u obiteljskom, župnom i 
biskupijskom zajedništvu radosno pridružite ovom slavlju 
vjere i događaju kojim se želimo približiti Bogu – jedinom 
istinskom izvoru očinstva i majčinstva. 

Obitelj je svojevrsna škola bogatije čovječnosti. A da bi ona 
uzmogla postići puninu svojega života i poslanja, potrebna 
je dobrohotna razmjena misli, susreti u vjeri, zajednička 
slavlja, međusobno ohrabrivanje i dublje upoznavanje kojim 
se pletu mreže vjere, nade i ljubavi povezane u zaglavnom 
kamenu – Isusu Kristu. (Usp. Gaudium et spes, br. 52)

Drage obitelji, naš nacionalni susret blagoslov je za sve 
nas: za svakog pojedinca i za obitelj, za Crkvu i za cijeli 
hrvatski narod. Dok vas pozivam, već unaprijed vam 
izražavam dobrodošlicu u “najlipši grad na svitu” i grad 
sv. Dujma – Split, kao i na Gospin Otok u Solinu gdje je 
kolijevka naše nacionalne svijesti i krsni zdenac rođenja 
u Kristovoj Crkvi! Rado vas očekujemo!

Vaš brat i nadbiskup

gospin otok
U gradu Solinu, antičkoj Saloni, tok rijeke Jadro tijekom po-

vijesti napravio je više malenih otočića od kojih je najveći 

današnji Gospin otok. Na njemu je kraljica Jelena (Helena) u 

x. stoljeću dala sagraditi dvije crkve: sv. Marije i sv. Stjepana, 

gdje su bili pokopani razni hrvatski velikaši, među njima i sama 

kraljica Jelena. Današnja crkva Gospe od Otoka sagrađena je 

u xix. stoljeću na temeljima te iste crkve sv. Marije, te se zato  

Gospin otok smatra najstarijim marijanskim svetištem u Hrvata.  

Hodočasnici iz cijele Hrvatske i svijeta dolaze hodočastiti na 

Gospin otok. Tako su svetište posjetili o. Ante Gabrić, Majka 

Terezija, a sveti otac Ivan Pavao II. prilikom svoga posjeta,  

4. 10. 1998. poslao je poruku – čuvajte blago vjere koje vam je 

povijest povjerila!

susret obitelji
Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji predstavlja 

vrhunac Drugoga ciklusa obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj 

(2016.—2018.) posvećen temi “Očinstvo i majčinstvo – dva 

lica roditeljskog poslanja”. Teme očinstva i majčinstva su bile 

produbljivane u biskupijama i župama. Susret je prilika da se 

hrvatske obitelji iz Domovine, Bosne i Hercegovine, i dijaspore, 

okupe oko euharistijskog stola i uzajamno ohrabre za svjedočenje 

vrijednosti i promicanje kulture života. 

    preporuke za pripravu

– U svojoj obitelji redovito molite predloženu Molitvu

– Redovito posjećujte mrežnu stranicu 

    www.susretobitelji.hr, preuzmite 

    materijale, pratite vijesti i najave

– Pratite na Twitteru 3NSHK obitelji i na

    Facebooku stranicu Treći nacionalni 

    susret hrvatskih katoličkih obitelji

– Povežite se s drugim obiteljima u župi

    i organizirano dođite na Susret obitelji

– Uključite se u župna i biskupijska događanja

obitelj  —  izvor života i radosti

prijave

Obitelji se prijavljuju župniku, 
a župnici ukupni broj prijavljenih 
osoba (odraslih i djece) javljaju 

nad/biskupijskom povjereniku za 
pastoral braka i obitelji najkasnije 

do 15. srpnja 2018.


