Obiteljska zajednica

Obiteljska zajednica nastala je okupljanjem obitelji koje dolaze na nedjeljnu Svetu Misu u 9:30
sati i njihove djece koja pjevaju u Župnom dječjem zboru Santo.

Nakon nedjeljne mise uz kavu razgovaramo o problemima uklađivanja obveza rada i obiteljskog
života, o problemima u školovanju i odrastanju djece, o molitvi u obitelji … Sve te teškoće o
kojima smo razgovarali kao i molitvene nakane međusobno su nas jače povezale, što je dovelo
do prvih zajedničkih projekata. Tako smo 2010. godine vrijeme adventskih radosti proveli u radu
u župi radeći nakit za bor, pripremali smo dječji koncert i igrokaz u kojem su pored 40-oro djece
sudjelovali i njihovi roditelji. Na misnom slavlju Polnoćke te godine doživjeli smo veliku radost
koja nam je upravo u Gospodinu osnažila žar vjere. Toj povezanosti koja je krenula uz Malog
Isusa nedostajala je još zajednička molitva Gospodinu za naše obitelji na kojoj se mi sada
okupljamo.

Od veljače 2011. sastajemo se svaki utorak u pastoralnom centru u 20:15 sati, a na našim
susretima koji se sastoje od molitve i druženja često sudjeluju i svećenici naše župe. Na susrete
najčešće dolaze oba roditelja ili jedan od njih ako je drugi spriječen.

Drugi projekt naše zajednice bila je inicijativa za otvorenje male čajne kuhinje u pastoralnom
centru ispod crkve. Kuhinjica je otvorena u svibnju 2011. i sada služi svim zajednicama, a mi
smo tamo svaku nedjelju iza sv. Mise u 9:30 sati kada se družimo s djecom uz kavu i sok.

Jedno od najljepših druženja obiteljske zajednice bio je zajednički odlazak na hipodrom radi
susreta sa Svetim Ocem upravo na Prvi nacionalni susret katoličkih obitelji. Naša zajednica je
živa, osjećamo probleme vremena, ali u molitvi i pouzdanju u Boga nastojimo očuvati sebe i
našu djecu u kršćanskim vrijednostima koja su nama i njima tako potrebna. Radujemo se novim
obiteljima koje nam dolaze, odnosno svima koji osjećaju potrebu za ovakvom vrstom
zajedništva i rada u župi.

1/2

Obiteljska zajednica

Pozivamo sve obitelji da nam se pridruže utorkom u 20:15 sati ili nedjeljom na druženju poslije
mise u 9:30 sati. /mk
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