
OBITELJSKO HODOČAŠĆE 
 

Nedjelja Presvetoga Trojstva, 11. lipnja 2006. 

 

O b j a š n j e n j a   i   u p u t e 

 

          U sve četiri bosansko-hercegovačke biskupije: Sarajevo, Banja Luka, Mostar i 

Trebinje, u nedjelju 11. lipnja, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, organizira 

se Obiteljsko hodočašće pod geslom: Obitelj – zajednica vjere, života i ljubavi. Ovo 

hodočašće organizira se u suradnji Tajništva Biskupske konferencije BiH i pastoralnih 

ureda pojedinih biskupija. Ideju su hodočašća predložili predsjednici biskupskih 

konferencija Srednje Europe kao pripravu za V. svjetski susret obitelji koji će biti u 

Valenciji od 1. do 9. srpnja ove godine gdje se očekuje dolazak pape Benedikta XVI. 

Iskreno se nadamo da ovo hodočašće neće biti samo jedno masovno okupljanje, nego 

početak trajnije duhovne obnove naših obitelji i organiziranijeg obiteljskog pastorala po 

našim biskupijama i župama. 

 

Obitelj – zajednica vjere, života i ljubavi 

 

          Za ovo Obiteljsko hodočašće po b-h biskupijama naši su biskupi izabrali 

geslo: Obitelj – zajednica vjere, života i ljubavi. Želja je naših biskupa da hodočašće 

bude povod i početak duhovne obnove naših obitelji, pa nam stoga u svojoj okružnici 

poručuju: “Sve svećenike, redovnike i redovnice, a posebno one koji su aktivni u 

dušobrižničkom djelovanju, pozivamo da se posebno skrbe za obitelji. Želimo da molitva i 

euharistijsko zajedništvo na svetkovinu Presvetoga Trojstva bude početak istinske 

obnove vrijednosti naših obitelji. Neka se obiteljima posveti osobita pozornost!” 
          Svetost i dostojanstvo obitelji temelji se na sakramentu braka iz kojega se rađa 

obitelj. U duhu V. svjetskog susreta obitelji u Valenciji gdje je glavna tema Prenošenje 

vjere u obitelji, naši biskupi u svojoj Okružnici ističu da je kršćanska obitelj zajednica i 

zajedništvo vjere, života i ljubavi koje se može sačuvati slavljenjem Euharistije i 

zajedničkom obiteljskom molitvom. Stoga nas pozivaju da obnovimo i oživimo ono 

zavjetno obećanje koje smo kao pastoralni program duhovne obnove obitelji prihvatili u 

Ninu 2. rujna 1979., kada smo u sklopu višegodišnje proslave Trinaest stoljeća 

kršćanstva u Hrvata slavili 1100 godina neprekinute veze sa Svetom Stolicom: Hrvatska 

katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu. Tada smo kao Crkva u 

Hrvata obećali da ćemo:                     1. Moliti svake večeri Ispovijest vjere Hrvata 

katolika (u 21 sat), 2. Svakoga dana zajednički moliti u svojim obiteljima i 3. Svake 

nedjelje i blagdana slaviti misu. 
          To bi uglavnom bio i glavni pastoralni program duhovne obnove naših obitelji koja 

se želi započeti ovim hodočašćem na Presveto Trojstvo. Ako naše hrvatske katoličke 

obitelji budu provodile ovo zavjetno obećanje, zasigurno će biti prave kućne Crkve i 

mjesta gdje se vjera živi i svjedočki prenosi na nova pokoljenja. 
          Biskupi su u svojoj Okružnici objavili i Molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj koju 

bi obitelj trebala zajednički moliti svakoga dana zajedno s molitvom Ispovijest vjere 

Hrvata katolika. 
          

Sadržaj i poruka plakata 

 

          Na plakatu dominiraju četiri trokuta u četiri boje između kojih zrači svjetlost u 

znaku križa. Križ je naš kršćanski simbol saveza s Bogom, najveći i najljepši izričaj Božje 

ljubavi prema čovjeku. Krist je svojim križem izliječio, obnovio i uzdigao bračnu i 

obiteljsku ljubav na dostojanstvo sakramenta tako da je obiteljska ljubav znak Kristove 

ljubavi prema Crkvi. 
          Na ovom plakatu, dakle, i slikovnim izrazom iščitava se poruka naših biskupa za 

ovo hodočašće: Obitelj – zajednica vjere, života i ljubavi. U četiri trokuta upisani su 

pojmovi: Crkva (žuta boja – boja Crkve, papina boja), Molitva (tamno-plava boja – boja 



koja označava vjeru), Euharistija (zelena boja – koja označava nadu) i Obitelj (crvena 

boja – boja ljubavi). 
          U lijevom donjem kutu plakata nalaze se fotografije Gospe Velikog hrvatskog 

krsnog zavjeta i Višeslavove krstionice, znakovi i simboli po kojima smo slavili 

višegodišnje jubilejsko slavlje 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. (Solin, 12. 9. 1976. i Nin, 

2. 9. 1979. – Branimirova godina). Ovi nas znakovi podsjećaju i obvezuju da 

svakodnevno molimo zavjetnu jubilejsku molitvu Ispovijest vjere Hrvata katolika te nas 

obvezuju da u svojoj obitelji budemo vjerodostojni svjedoci i prenositelji pradjedovske 

vjere. 
          U gornjem lijevom kutu plakata je simbol Srednjoeuropskog katoličkog 

dana: Krist nada Europe, pod kojim se održavaju sve zajedničke proslave u osam 

zemalja Srednje Europe s kojima zajedno slavimo Katolički dan. 
          U gornjem desnom kutu plakata nalazi se simbol Presvetoga Trojstva i 

Euharistije koja je izvor i vrhunac Crkve i kršćanskog života, izvor i razlog naše 

kršćanske vjere, nade iljubavi. 
          U donjem desnom kutu nalazi se slika Svete Obitelji, koja je uzor našim 

kršćanskim obiteljima. I naše se obitelji mogu posvećivati po slavljenju Euharistije 

nedjeljom i blagdanima te po redovitoj obiteljskoj molitvi. 
          U dnu plakata nalaze se slike četiriju naših katedrala u BiH kao znak našega 

crkvenog  zajedništva i zajedničkog organiziranja ovoga obiteljskog hodočašća. 
          Križ na plakatu, osim rečenoga, predstavlja i raspetu Crkvu u BiH (četiri trokuta 

označavaju i četiri biskupije), trpeću i mučeničku Crkvu koja svoju perspektivu vidi u 

Isusovu križu i njegovoj Crkvi, u obiteljima koje se zajednički mole i koje nedjeljom slave 

Euharistiju. 
don Krešo Puljić, župnik 

 

SUDJELOVALI SMO NA OBITELJSKOM HODOČAŠĆU NA BUNI 

 

          Prema odredbi našeg biskupa Ratka, obiteljsko hodočašće trebalo je biti 

organizirano na svetkovinu Presvetoga Trojstva, u nedjelju, 11. 6. 2006. po dekanatima 

naših dviju hercegovačkih biskupija i ta su hodočašća trebala biti početak trajne duhovne 

obnove naših obitelji i početak zauzetijeg i organiziranijeg obiteljskog pastorala po našim 

župama. Hodočašća su tako trebala biti u sljedećim župama: Aladinići, Buna, Drinovci, 

Tomislavgrad, Humac, Neum, Posušje i Široki Brijeg. 
          Mostarski dekanat, u kojem se nalazi i naša župa, hodočastio je u župu Blagaj, na 

Bunu gdje se nalazi novo sjedište župe, veliki pastoralni centar i nova crkva koja je 

nedavno pokrivena i koja je posvećena bl. Alojziju Stepincu. Program ovog hodočašća 

počeo je u novoj crkvi u 17 sati polusatnim duhovno-meditativnim programom kojeg je 

predvodio don Ivan Štironja, pastoralni vikar naših biskupija. Poslije toga molila se 

krunica koju je animirao don Ivo Šutalo, župnik mostarskih župa sv. Luke Ilići i sv. Marka 

u Cimu. Svaka od mostarskih župa molila je po jednu deseticu krunice. Za vrijeme 

krunice bila je prilika za ispovijed. Misno slavlje u 18 sati predvodio je biskup Ratko Perić 

koji je pod misom krizmao 34. mladih. Molitvu vjernika molili su predstavnici župa. Na 

kraju misnog slavlja jedna je četveročlana obitelj iz župe sv. Mateja u Mostaru izmolila 

molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj i Ispovijest vjere Hrvata katolika. Svim obiteljima 

podijeljena je preklopna sličica na kojoj se nalaze spomenute 

molitve.                                                         Napominjemo, puno ovisi o župnicima 

kako će i koliko ovaj program duhovne obnove provoditi u svojim obiteljima. Želja je 

naših biskupa da se ove molitve mole u 21 sat jer tada bi svi svećenici trebali podijeliti 

blagoslov obiteljima u hrvatskom narodu. 
          Obitelji naše župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista pozivamo da ove molitve mole 

u svojim obiteljima. Osim u obiteljima mi ćemo ove molitve moliti svaki dan na našoj 

zajedničkoj svagdanjoj krunici koju molimo u našoj župnoj crkvi u 17,30 sati. Podijelili 

smo dovoljno sličica s molitvama, motivirali smo naše prvopričesnike i ostalu djecu koja 

sudjeluju u raznim živim zajednicama naše župe, da ovu molitvu predmole u svojim 

obiteljima. 
don Krešo Puljić, župnik 



ŠTO JE OSTALO OD OBITELJSKOG HODOČAŠĆA 2006? 

 

Prošlogodišnje Obiteljsko hodočašće 
Ovogodišnja svetkovina Presvetoga Trojstva koja se slavi u nedjelju 3. 6. 2007., prilika je 

da se prisjetimo prošlogodišnjeg Obiteljskog hodočašća koje smo na ovu svetkovinu, 11. 

6. 2006., pokušali organizirati po dekanatskim središtima na razini četiriju biskupija u 

BiH. 
Po b-h biskupijama hodočašće se je organiziralo pod geslom Obitelj – zajednica vjere, 

života i ljubavi. U duhu ovoga gesla izradio se prigodni plakat s dinamičkim 

četverobojnim križem čiji su krakovi označavali Crkvu, Euharistiju, obitelj i molitvu, te se 

s istim simbolima tiskala preklopna sličica na kojoj su bile otisnute: Molitva Presvetom 

Trojstvu za obitelj i Ispovijest vjere Hrvata katolika, s uputama kada ih i kako treba 

moliti. Važnost ovom obiteljskom događanju uvelike je doprinijela i poslanica naših 

biskupa s kojom su se obratili svećenicima i vjernicima. Biskupi su također odlučili da ovo 

Obiteljsko hodočašće treba biti povod i prilika za organiziranje sustavnog obiteljskog 

pastorala po našim biskupijama. 
Obiteljsko hodočašće – program koji se nastavlja 
Eho održanog Obiteljskog hodočašća nastavio je odjekivati u našoj župnoj  zajednici  gdje 

svakodnevno molimo spomenute molitve u župnoj crkvi. Zahvaljujući Obiteljskom 

hodočašću primjetan broj obitelji opet je otpočeo sa zajedničkom obiteljskom molitvom. 

Dosta djece naučilo je u svojim obiteljima već napamet obje molitve, a neki župnici još ih 

uvijek umnažaju i dijele svojim obiteljima kod blagoslova kuća i prigodnih posjeta. Neki 

su župnici, uz pomoć ove molitvene inicijative, potakli obitelji da provode zavjetno 

obećanje koje smo, kao Hrvati katolici, obećali provoditi na proslavi Branimirove godine 

u  Ninu, 2. 9. 1979.: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu. 
Ovogodišnja proslava 
Nažalost, ove godine neće biti obiteljskog hodočašća jer nije ništa organizirano na razini 

biskupije. Ali ćemo mi u okviru naše župe na ovogodišnju svetkovinu Presvetoga Trojstva 

proslaviti i obilježiti Nedjelju obitelji. Cijeli ovaj tjedan posvetit ćemo obitelji: 
– Cijeli tjedan, tj. od 28. 5. do 2. 6., u našoj župnoj crkvi molit ćemo krunicu, Molitvu 

Presvetom Trojstvu za obitelj i Ispovijest vjere Hrvata katolika, za sve obitelji u našoj 

župnoj zajednici. 
– Ponedjeljak, 28. 5. hodočastit ćemo  u našu mostarsku katedralu koja na Duhovski 

ponedjeljak slavi svoju zaštitnicu (patrona): Mariju Majku Crkve – Kraljicu neba i zemlje, 

gdje će biti pontifikalna sveta misa u 18 sati (predvodi je biskup). Marija je Majka i 

Kraljica obitelji. 
Za ovaj veliki obiteljski događaj i svetkovinu pripremit ćemo se trodnevnicom: 
– Četvrtak, 31. 5. u 18  sati bit će propovijed na temu: Brak i obitelj u Božjoj 

namisli; 
– Petak, 1. 6. u 18 sati bit će propovijed na temu: Sakramentalnost braka i obitelji; 
– Subota, 2. 6. u 18 sati bit će propovijed na temu: Obitelj – kućna Crkva. 
– Na samu svetkovinu Presvetoga Trojstva, na svim nedjeljnim misama, propovijedat će 

se na temu: Presveto Trojstvo – slika i uzor kršćanske obitelji. 
– Posebno svečana bit će Obiteljska misa u 12 sati na kojoj ćemo obilježiti godišnjice 

brakova   onih naših bračnih parova koji slave 1., 5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 

45., 50. itd. godišnjicu braka. Blagoslovit ćemo ih i podijeliti im prigodne darove. Ovaj 

tjedan neka se prijave. 
– Pod ovom Obiteljskom misom krstit ćemo i dvoje djece. 
– Budući da je ovo prva nedjelja u mjesecu, koja se u našoj župi slavi kao Nedjelja 

obitelji, bit će obiteljsko klanjanje koje će početi poslije mise u 12 sati i traje do 17 sati. 

 


