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DAJ SVOJ GLAS DO 26. 5. 2013.!
GODINA VI :: svibanj 2013. :: BROJ 7. (21)

JA VJERUJEM U OBITELJ!

inFORMACIJE
Duhovno-teološki susret studenata laika
Sljedeći susret, u organizaciji i izvedbi naših studenata,
bit će u ponedjeljak 17.5.2013. u 19h u studentskoj kapeli
Kazališna predstava „Thomas More – čovjek vjere i savjesti“
U ponedjeljak, 17.5.2013. u 20h ovu predstavu Daria Beninia izvest će nam naši
sjemeništarci pod vodstvom svog prefekta kao redatelja, don Tomislava Bašića.
Ćakula s duhovnikom
Ured za pastoral mladih organizira još jednu Ćakulu s duhovnikom u srijedu, 22.5.2013.
u 20.30h u učionici hostela Spinut, na temu „Duhovnost mladih u rascjepu“.
Gost predavač bit će don Mario Buljević.
Mise mladih u organizaciji Skac St-a
Petkom u 20.30 sati u Gospe od zdravlja
Euharistijska slavlja na KBF-u
Utorkom, srijedom i četvrtkom u 7.25h u studentskoj kapeli.
Urednica: Katarina Gugić
Uredničko vijeće: Jelena Arambašić, Ana Marčinko i Darko Ivan Rapić
Grafički obradio: Marko Grgić
Za sve ostale informacije možete se obratiti na: studentskilist@gmail.com

Malo je prostora za pisati o ovome! Prepuna sam doživljaja po pitanju ove inicijative!
Kao i svatko od vas, sigurna sam. Baš danas u
novinama i na radiju vijest da su neki LGBTovci prijavili policiji kako im je netko od volontera ove inicijative u Splitu prijetio i upućivao govor mržnje, a posebno su
pritom istaknuli kako je vlada
izjavila da je zahtjev za referendumom neustavan(?!). Ni riječi
o napadima na volontere ove
inicijative kao što su spaljivanje
štanda, npr. A još manje o tome
kako se 18 parlamentarnih i
izvanparlamentarnih stranaka
izjasnilo kako je ZA proglašenje te odredbe.
Još manje riječi o tome kako je inicijativa u
četiri dana prikupila 215 000 potpisa... Neki
dan sjela sam na štekat
F-caffea, pored stola s nekoliko brbljavih
prijateljica. Nešto su glasno komentirale i smijale se a onda je jedna od njih usputno spomenula ovu inicijativu. Komentar jedne od
njih koji je cijelu raspravu odmah zaključio
bio je: „Ma kakav brak! Evo, pogledaj kakav
je moj! Ja ne vjerujem u brak!“ Pogledaj kakav
je moj...Kakav je svaki treći brak koji se po
statistikama raspada, a možda je svaki drugi
već klimav...Bože moj! Pred svim napadima
koje ovih dana doživljavamo zbog ove inicijative osjećamo se kao goloruki Davidi pred
Golijatom, i to bez praćke. A oni koje želimo zaštititi kažu: „Pa ja ne vjerujem u brak!“
Statistike koje kažu da se svaki treći raspada, koje kažu koliko je supružnika nevjerno,

koliko njih čuva prebračnu čistoću, koliki je
broj djece po obitelji i nadasve koliki je broj
abortusa...sve su to veliki izazovi za našu vjeru
u brak i obitelj, za vjeru u njegovu svetost i
nerazrješivost. Mnogi su tu nadu i vjeru izgubili, kako vidimo. Ali tako neka ne bude među
vama!, uvijek nam iznova dovikuje Sveto pismo. Na to nas poziva otajstvo Utjelovljenja Riječi
u jednu obitelj. Po pristanku
majke a kasnije i oca te obitelji
dogodilo se spasenje. Dogodio
se Isus. To „da“ koje su njegovi
majka i otac rekli Bogu i jedno
drugom On je učinio vječnim i
svetim. Svojim rođenjem brak je učinio najsvetijom ljudskom institucijom. Upravo zbog
toga, možemo reći, ona je toliko kompromitirana.
Izvor naše nade je u ovome - od sebe ne
možemo učiniti ništa. Ne puno, nego ništa.
Bog je već sve učinio – naše je samo da Nebo
spuštamo na zemlju. U tom smjeru idu sva
naša nastojanja, sve naše molitve, sve naše
nade. Uprisutniti Svetu obitelj u naše obitelji. Zato inicijativa U ime obitelji kojoj smo
posvetili ovaj broj LiST-a poziva sve nas da
kažemo: „Ja vjerujem u obitelj, jer vjerujem
u Obitelj!“.
Uprimo pogled pun nade u Svetu obitelj,
u Boga koji je postao dio ljudske obitelji i tako
je učinio nebeskom, vječnom i svojim djelima i riječima govorimo: „Neka bude kako na
nebu, tako i na zemlji!“
Urednica
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U IME OBITELJI
Jeste li za to da se u Ustav Republike
Hrvatske unese odredba po kojoj je brak
životna zajednica žene i muškaraca? Da?
Ne? Svejedno...? Bilo kako bilo, upravo to
pitanje trenutno ujedinjuje mnoge u našoj
domovini. Pitanje je postavljeno od strane
građanske inicijative “U ime obitelji” koja
svojim angažmanom želi
prikupiti potpise kojim
bi potaknuli vlasti da
dotično pitanje postave u referendumu. U
inicijativu su se okupili
pojedinci, obitelji i građanske udruge koje promiču općeljudske vrijednosti te vjerske udruge,
zajednice i pokreti. Jednostavno, svi oni koji
smatraju da je brak jedino zajednica žene
i muškaraca. Inicijativa je potaknuta globalnim nastojanjem da se sruši tisućljetnu
naravnu ljudsku instituciju - brak, a stvar
se uozbiljila nedavnim događajem u Francuskoj koja je postala četrnaesta država u
svijetu koja je legalizirala istospolne brakove.
Isto to uskoro bi, kao posljedica ulaska u Europsku uniju, moglo doći i u
Ustav Republike Hrvatske koji trenutno
ne sadrži definiciju braka. Stoga je cilj referenduma da Ustav Republike Hrvatske
definira brak jedino kao životnu zajednicu
žene i muškaraca. Time se želi zajamčiti
zakonska zaštita djece, braka i obitelji te
spriječiti mogućnost definiranja istospolne zajednice kao braka. Nastoji se učvrstiti

pouzdanje svima nama koji dijelimo iste
vrijednosti da zajednički možemo donositi pozitivne promjene u hrvatskom društvu i zaštiti djecu od usvajanja od strane
istospolnih parova. Sve to želi se postići
prije 1. srpnja kada Hrvatska postaje punopravna članica Europske unije.
Organizacija je protekla relativno brzo, najviše
putem web stranica. Nacionalni stožer smješten u
Zagrebu odradio je veliki
posao, a u našoj nadbiskupiji održano je nekoliko
sastanaka
koordinatora
vezano za prikupljanje
potpisa. Postavljen je naglasak na poštivanje zakona jer se očekuje da će ova
akcija biti pod povećalom svih, posebice
od strane nadležnih za provjeru potpisa.
Od protekle nedjelje inicijativa je krenula u dvotjedno prikupljanje 375 tisuća
potpisa koji su potrebni za željeni referendum. Postavljeno je i prijavljeno više
od dvije tisuće lokacija na kojima je omogućeno potpisivanje. Brojni koordinatori
i volonteri u raznim nadbiskupijama već
su ove nedjelje boravili ispred crkava i javnih mjesta neumorno prikupljajući svaki
potpis.
Zapis o prvoj bračnoj zajednici muškarca i žene povijesti čovječanstva nalazimo na početku Biblije kada je Bog Adamu
stvorio Evu. I tada Gospodin reče: “Stoga
će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza
svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.”
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(Post 2, 24). Budući da je ženidbu ustanovio Bog, koji je stvorio čovjeka, ona se ne
može ravnati po ljudskim, nego po Božjim zakonima. Bog kaže: brak = muškarac
+ žena. Brak je posebna izjava, priopćenje
i darivanje Božje ljubavi.
U braku Bog poziva ljude da budu njegovi gosti i sudionici u proslavi ljubavi.
Brak je Crkva u malome. Svi sudionici ini-

cijative smatraju kako je ovo velika prilika
da se brak kakvog čovječanstvo stoljećima
poznaje zakonski osigura. Jer, ipak je pero
jače od mača. Oni koji se žele pridružiti
volontiranju još se stignu prijaviti na web
stranici www.uimeobitelji.net.
Ako već ne u ime vjere i religije, onda
barem u ime obitelji.
Darko Rapić

MOLITVA ZA OBITELJ
HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE
Gospodine Bože, izvore života i ljubavi,
Blagoslivljamo te i zahvaljujemo ti
što si darom svoga Sina posvetio
zajedništvo obitelji.
Molimo te da našim obiteljima daješ
snagu za velikodušno prihvaćanje
dara života.
Obiteljske domove ispuni svojim Duhom
da budu mjesta molitve i
kršćanskih kreposti,
uzajamnog poštovanja, nesebičnosti
i opraštanja te osjetljivosti
za potrebe bližnjih.
Sve nas ispuni životnom radošću
da te svjedočimo u ljepoti
otajstva Crkve i da ti
po uzoru i zagovoru Blažene
Djevice Marije i svetog Josipa
služimo u vjernosti i istini,
zajedno u Kristu
koji s tobom i s Duhom Svetim
živi i kraljuje
po sve vijeke vjekova. Amen.

