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GODINA OČINSTVA  

Proglas svim vjernicima u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji 

u pripravi za Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Solinu 2018.,  

pod geslom: „Očinstvo i majčinstvo: dva lica roditeljskog poslanja“ 

 
Braći svećenicima, 

Redovnicima i redovnicama, 

Očevima i majkama, 

Svim kršćanskim vjernicima. 

 

Draga braćo i sestre! 

1. Obitelj, kolijevka i nositeljica života, prva je prenositeljica vjere i odgojiteljica u 

kršćanskom življenju. 

Ova temeljna stanica društva i Crkve u posljednje vrijeme susreće se s mnogobrojnim 

poteškoćama i raznim iskušenjima. Naše obitelji, roditelji – očevi i majke – i djeca, često su 

danas izloženi ekonomskoj nesigurnosti, udarima određenih idejnih strujanja i društvenih 

trendova koji žele rastočiti naravno shvaćanje braka i obitelji. K tome, mnogi su muškarci i žene 

nedovoljno pripremljeni i ne snalaze se u bračnim i roditeljskim ulogama. Pod tim i drugim 

izazovima nerijetko pucaju bračne veze i slabe obiteljske i društvene vrijednosti. 

2. Svjesna tih ugroza i opasnosti kao i svoje spasenjske zadaće, Crkva ustrajno naviješta 

kršćanski nauk o braku – zajednici muškarca i žene – koji po Božjoj promisli ima svoju trajnu 

vrijednost i nezamjenjivo poslanje. Zato novom zauzetošću želimo promicati vrijednost svakog 

ljudskog života i ohrabriti naše obitelji u bračnom zajedništvu, otvorenosti prema rađanju i 

odgoju djece, u međusobnoj ljubavi i vjernosti. 

3. Papa Franjo je na dvije posljednje biskupske sinode zajedno s pastirima Crkve iz cijeloga 

svijeta raspravljao o stanju i poslanju obitelji u današnjem svijetu. U dokumentu „Radost 

ljubavi“ dao je poticaje svima nama da pojačamo predbračne pouke i pripreme, a u obiteljskom 

pastoralu svjetlom vjere, snagom molitve i sakramenata Crkve, krijepimo i milosrdno pratimo 

hod i rast naših očeva i majki u njihovu roditeljskom poslanju. 



4. Poštovani vjernici, na tom putu radosti ljubavi, radosno vam objavljujem da će naša 

Splitsko-makarska nadbiskupija biti domaćin Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih 

obitelji koji će se održati u Solinu 2018., pod geslom “Očinstvo i majčinstvo: dva lica roditeljskog 

poslanja“. 

Godina pred nama, od Prve nedjelje Došašća 2016. do svetkovine Krista Kralja 2017., bit će 

posvećena očinstvu kao jednom licu roditeljskog poslanja. Sljedeću godinu posvetit ćemo 

majčinstvu. 

Poznato je kako danas u vremenu brzih promjena, moralnog relativizma i različitih kriza, 

ni očeve nije mimoišla kriza identiteta. Muškarci i očevi teško se snalaze, a uloga oca u obitelji 

kao da se smanjuje ili potiskuje. Očevi ponekad djeluju izgubljeno, neki se povlače pod teretom 

odgovornosti, upadaju u razne ovisnosti ili teško prihvaćaju svoju obiteljsku dužnost. 

5. Zato u ovoj godini želimo osobito razmišljati o očinstvu kako bismo dublje shvatili zadaću 

i poslanje naših očeva u kršćanskim obiteljima, a onda i u društvu. U međusobnoj ljubavi, 

poštovanju i opraštanju sa svojim suprugama, očevi pružaju osnovni obiteljski temelj za zdravo 

odrastanje svoje djece. Svojom skrbi, brigom i mudrošću daju obitelji i djeci sigurnost i zaštitu, 

smjer u duhovnom rastu te snagu i identitet u kršćanskom odgoju. 

Sam Bog – izvor svakog života, pun ljubavi i milosrđa prema čovjeku kojeg je stvorio na 

svoju sliku – objavio nam se kao Otac nebeski. U Isusu Kristu – Licu Očeva milosrđa – poslao 

nam je Spasitelja da obnovi grijehom narušenu svoju sliku u nama, cijelo naše ljudsko biće, naš 

um i srce, naše odnose, naše obitelji i naše poslanje. Nebeski otac izvor je i snaga svakog 

očinstva. 

6. Draga braćo i sestre, dok s ovim Adventom započinjemo novu crkvenu godinu, ulazimo i 

u godinu posvećenu očinstvu. Stoga, uključimo se u liturgijska slavlja i pastoralna događanja 

kako bismo posvijestili i osnažili očinsku ulogu kršćanskih muževa u obitelji. U tom duhu sve 

vas zajedno: svećenike, redovnike i redovnice, a osobito kršćanske vjernike, napose očeve, 

pozivam da se osobnom i obiteljskom molitvom, zajedničkim liturgijskim slavljima, odgojem i 

osobnim rastom u vjeri, uključite u župni i nadbiskupijski pastoralni hod „Godine očinstva“, te 

pripravu Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Solinu 2018. 

 Neka sve naše obitelji, domove i domovinu, prati pomoć i zagovor sv. Josipa – čuvara Svete 

obitelji – koga je Bog Otac odabrao da u pravednosti i ljubavi skrbi za Betlehemsko dijete Isusa 

Krista i njegovu majku Bogorodicu Mariju. 

A na sve vas zajedno zazivam Božji blagoslov. 

 

Vaš brat i nadbiskup, 

 
 Marin Barišić 

splitsko-makarski nadbiskup i metropolit 

 
U Splitu, na Prvu nedjelju Došašća, 27. studenoga 2016. godine. 


