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Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i metropolit, 

veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Uvodna riječ na otvorenju 55. Teološko-pastoralnoga tjedna 

Zagreb - Šalata, 27. siječnja 2015. godine. 

 

 Radostan sam što smo ponovno zajedno na ovom zagrebačkom tradicionalnom 

skupu Crkve u hrvatskom narodu, na 55. Teološko-pastoralnom tjednu, koji se, u 

Godini posvećenog života i u godinama biskupskih sinoda o obitelji, održava na 

temu: »Brak i obitelj u proturječju sa suvremenim društvom«.  

 Zahvalni smo našem Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

za organizaciju, kao i našem Meñubiskupijskom sjemeništu koje udomljuje Teološko-

pastoralni tjedan. Kao zagrebački nadbiskup i veliki kancelar našega Fakulteta 

srdačno pozdravljam nazočne biskupe, prezbitere, ñakone, redovnike i redovnice kao 

i vjernike laike, te sve ugledne goste koji su ovamo došli iz cijele Hrvatske, iz Bosne i 

Hercegovine, Srbije, posebno iz Srijema i Bačke, te Crne Gore, osobito iz Boke 

Kotorske, kao i iz drugih europskih zemalja. Svima želim ugodan boravak u Zagrebu 

i blagoslovljeno sudjelovanje na Tjednu. 

 Posebno pozdravljam kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita 

vrhbosanskog, mons. Alessandra D'Errica, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, 

mons. Želimira Puljića, predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, mons. Franju 

Komaricu, predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, sve nazočne 

nadbiskupe i biskupe, a osobito prošle subote imenovanog krčkog biskupa mons. 

Ivicu Petanjka te mu i u ovoj prigodi ponovno čestitam. 

 Radosna srca pozdravljam redovničke poglavare i poglavarice, kao i 

predstavnike sestrinskih Crkava, kršćanskih zajednica i drugih religija.  

 Radost mi je pozdraviti meñu nama veleučenog gospodina rektora Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, zatim veleučenog rektora Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića, kao i sve uvažene predstavnike znanstvenih i 

kulturnih ustanova te cijenjene predstavnike državnih i gradskih vlasti, posebno dr. 

sc. Sandru Švaljek, zamjenicu gradonačelnika.  

 Ovogodišnji Teološko-pastoralni tjedan stavlja pred nas razmišljanja na temu: 

Brak i obitelj u proturječju sa suvremenim društvom. Time se uključujemo u nastojanja 

opće Crkve, koja dvije biskupske sinode posvećuje braku i obitelji. U listopada prošle 

godine održana je u Rimu Treća izvanredna Biskupska sinoda na temu: Pastoralni 
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izazovi glede obitelji u kontekstu evangelizacije, a ove će se godine, opet u listopadu, 

održati Četrnaesto opće redovito zasjedanje Biskupske sinode na temu: Poziv i poslanje 

obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu. Ta će se sinoda održati o pedesetoj obljetnici 

završetka Drugog vatikanskog koncila. Papa Franjo je već imenovao delegirane 

predsjednike, glavnog relatora i posebnog tajnika sinodskog zasjedanja, zapravo kako 

bi se nastavio kontinuitet u radu Sinode o obitelji Papa je potvrdio izabrane iz 

prošlogodišnjeg zasjedanja.  

 Naša domovinska Crkva organizira ove godine Drugi nacionalni susret 

hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. travnja u Svetištu Majke Božje 

Trsatske u Rijeci na temu: Obitelj nositeljica života i nada budućnosti Hrvatske. Prilika je 

to da obnovimo i poruke papa Benedikta XVI. hrvatskim vjernicima prigodom 

pohoda Hrvatskoj u lipnju 2011. godine, u povodu Prvog nacionalnog susreta 

hrvatskih katoličkih obitelji.   

Obitelj je u naše vrijeme pogoñena dubokim promjenama društva i kulture. 

Brojne obitelji svakodnevno se susreću s raznim izazovima i opasnostima. Mnoge 

obitelji, unatoč tim izazovima, ostale su vjerne temeljnim obiteljskim vrjednotama. 

Druge su zapale u probleme, nesigurnost i sumnju glede smisla i istine o bračnom i 

obiteljskom životu. Suvremena obitelj prolazi kroz duboku kulturnu krizu koja na 

različite načine potiče stilove života koji iskrivljavaju istinske obiteljske veze i 

vrjednote.  

Usprkos krizi koja neumoljivo zahvaća suvremeni svijet na svim područjima 

života, te usprkos mnogim teškoćama i nesnalaženjima koja se primjećuju u 

suvremenom braku i obitelji, želja za obitelji i za obiteljskim vrjednotama i dalje živi, 

posebno meñu mladima.  

 Predstavljajući obitelj kao živuću stvarnost Crkve i društva, papa Franjo kaže: 

»Obitelj je zajednica koja pruža pomoć, slavi život i plodna je. Kad to shvatimo, opet 

ćemo moći vidjeti obitelj kao veliko bogatstvo, a ne problem ili ustanovu u krizi... 

Najljepša obitelj – gledana kao protagonist, a ne problem – jest ona koja zna prenositi, 

polazeći od svjedočanstva, ljepotu i bogatstvo odnosa izmeñu muškarca i žene, te 

izmeñu roditelja i djece« (Papina poruka za 49. svjetski dan društvenih komunikacija, 

2015.). 

 Braćo i sestre, dragi prijatelji, došli smo ovamo s radostima i nastojanjima, s 

pitanjima i problemima svoga pastoralnog rada promišljati kako pomoći obiteljima da 

kroče putem Evanñelja i žive po uzoru na Svetu Nazaretsku obitelj. Istina, bračna je 
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vjernost u ovom sekulariziranom društvu izložena velikim kušnjama zbog 

individualizma, slabljenja vjere i užurbanog načina života. Ali mi imamo tolike 

svijetle primjere bračnog i obiteljskog zajedništva u kojem se vrednuje susret, 

komunikacija, povjerenje, molitva, meñusobno uvažavanje i otvorenost životu.  

 Podržimo stoga naše obitelji, potičimo ih da prenose poruku života i 

zajedništva, neka budu oslonac onima koji posrću na putu te na taj način izgrañuju i 

samu Crkvu, koja je sigurno uporište svakoj obitelji. Obitelj treba biti škola opraštanja, 

uzajamnog prihvaćanja i suradnje, gdje ljubav roditelja potiče djecu na otvorenost i 

povjerenje, a privrženost djece na velikodušnost i zalaganje roditelja. Neka u našim 

obiteljima nestane psovke, ogovaranja, klevetanja, a zavlada blagoslov, kako bismo se 

mogli radovati s radosnima i plakati sa zaplakanima, biti istomišljenici meñu sobom 

(usp. Rim 12, 14-21), s vjerom da je dobro uvijek moguće. 

 Dragi sudionici našeg Tjedna, neka nam promišljanja kojima ćemo se baviti 

narednih dana budu poticaj da se otvorimo djelovanju Duha Svetoga, svjesni da je 

čitava Crkva pozvana bdjeti nad obitelji kao nad dragocjenim blagom za nju samu i za 

čitavo čovječanstvo. Zahvalni Bogu za bogatu prošlost, gradimo strpljivo i s 

pouzdanjem svoju budućnost. 

Sa željom da ovaj znanstveni i pastoralni skup urodi duhovnim plodovima za 

naše obitelji i sav hrvatski narod, zahvaljujem predavačima i svima koji će svojim 

doprinosom omogućiti odvijanje 55. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu. Svima 

želim obilje Božjeg blagoslova!  

 

 

 


