
III. BISKUPIJSKI SUSRET OBITELJI - u Kninu 8. listopada 2022.Drage kršćanske obitelji s vjerom u Isusa Krista!Okupljamo se po treći put u našoj Šibenskoj biskupiji. Vjerujem da se mnogi sjećate prethodna dva susreta. Posljednji je bio 2017. u svetištu Gospe Vrpoljačke kad smo okrunili kip Gospe od okova s molitvom da Isusova Majka bude naša Kraljica obitelji u Hrvatskom narodu. Od tada planirani susreti morali su zbog pandemije biti otkazani.Bogu hvala da se možemo opet okupiti i to kako je bilo planirano pred dvije godine, u Kninu, u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Ondje ćemo se zajedno moliti da milost Božjeg posvećenja bude trajno prisutna u našim obiteljima, da svojim zagovorom Gospa čuva ljubav i vjernost u kršćanskim obiteljima i da nam Božja milost dade snage za svakodnevne izazove.Čovjek je slika Božja. Na najsavršeniji način ona se ostvaruje u ljubavi koja se kroz obitelj živi i odražava. Iz ljubavi rađa se novi život. To je Božji plan s čovjekom od kojeg ne možemo i ne smijemo odustati. Zato je obitelj put Crkve i naroda, mjesto ljubavi i radosti života.Zato vas kršćanske obitelji, roditelje i djecu, pozivam u Knin, 8. listopada ove godine. Neka se očituje obiteljsko zajedništvo naše Šibenske biskupije. U tom zajedništvu neka Bog blagoslovi sve odnose u obitelji, roditelja prema djeci, djece prema roditeljima, mlađe prema starijima i starijih prema mlađima. Molimo zajedno za n,aše djedove i bake, za očeve i majke da izdrže izazove današnjeg vremena, sačuvaju obitelj i budu otvoreni darivanju života.
+ Tomislav Rogić, biskup šibenski

Radi organizacije susreta, ručka i animiranja djece 
molimo župnike da broj sudionika iz svoje župe prijave 

gospođi Mariji Friedrich, voditeljici Obiteljskog savjetovališta 
na telefon: 095 - 805 - 4493

Ili na e-mail adresu: bios.sibenik(g)gmail.com do 1. listopada 2022.

gmail.com


III. BISKUPIJSKI SUSRET OBITELJI - Knin, 8. listopada 2022.

Program susreta
9:30 - okupljanje kod crkve GVHKZ, osvježenje i okrjepa te priprema za susret(15 min prije VIS David pjeva u crkvi)
10:00 - Kratak pozdrav domaćina: fra Josip Gotovac- Biskupov uvod i pozdrav dobrodošlice.
10.15. Dječja prigodna predstava - Katolička osnovna škola - Šibenik- Glazbeni predah - Gospin VIS- Odlazak djece animatorima
10:30 - predavanje - „Identitet i poslanje kršćanske obitelji"- mogućnost pisanja pitanja na papiriće tijekom svjedočanstva- Svjedočanstvo - Mlada obitelj - (Domagoj)- Skupljanje papirića i odgovaranje na pitanja
11:30 - Ispit savjesti (domaćin: Don Šime Pleadin)- Krunica (animirana): vjeroučitelji ili časne sestre.prigoda za ispovijed- Povratak djece roditeljima
12:30 - Misno slavlje - predvodi šibenski biskup msgr. Tomislav Rogić

Pjevanje predvodi župni zbor iz Knina - Ministriranje

13:30 - Ručak i rekreacija u dvorani škole(animiranje djece, mladih i odraslih) animatori/skauti/framaši osmišljavaju igre
15:00 - Klanjanje don Ante Vrcić i band „Apostoli Sv. Josipa"Povratak svojim kućama

Opcija: slobodno razgledavanje Knina nakon završetka programa


