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           L I S T I Ć 

   Molitvenog vijenca Kraljice obitelji 
 

 

                                                                               
          
 
 

 

Dragi i vjerni naši molitelji, poštovani svećenici, redovnici i redovnice, 
drage hrvatske katoličke obitelji! 

Kroz pobožnost Križnog puta, post, molitvu i pokoru i ove smo korizme imali priliku  

dublje zaroniti u dubine naše savjesti. Mogli smo jasno vidjeti sva naša posrtanja, 

padove i promašaje, sva naša lutanja i krive odluke koje nas često udaljuju od Boga. 

Zakopajmo sve naše strahove i tjeskobe duboko u 

"grob tamni" i uskrsnimo na novi život! Za koga je 

Gospodin nadvladao smrt ako hrvatski čovjek i 

dalje bude živio u strahu? Za koga je "zora nebom 

zarudjela" ako naša djeca nisu okupljena na 

obiteljskom ognjištu i starci nemaju mira ni 

spokoja? Tko će živjeti u našoj Domovini, ako 

umjesto smrti ne izaberemo život? Ne dajmo 

nikomu da nam ukrade i ovaj Uskrs!                                       

Proljeće je, budi se život oko nas! Učimo od prirode kako se ljubi Gospodina. Zasadimo i 

mi MARIJIN CVIJET, neka krasi naše domove! Zalijevajmo ga suzama, njegujmo 

poljupcima, neka naša vjera i odanost Kristu prati njegov rast! Neka svaka naša latica 

bude jedna obiteljska zajednica puna svježine i života. Ne gledajmo tuđe cvijeće; ne 

miriši ono kao naše! Ne žalimo za ljepotom tuđih polja; zagledajmo se u naše. Nitko 

nam neće nauditi; nitko nam ne može radost oduzeti ako svoj dom, obitelj i Domovinu 

predamo Gospi! 

 

 

 

                                      

            Uskrs, 2017.                                                       

Pjevaj hvale, Magdaleno, 
jer uskrsnu Janješce... 

trgnu iz sna ljudstvo sneno,  
svlada tmine, moći zle. 

 

"Naudit neće dušman klet, 
gdje cvate vijek  
Marijin cvijet, 

ne bojimo se ničeg mi, dok 
Marija nad nama bdi..." 

 

Sretan i blagoslovljen Uskrs 

želi vam od   
 

Vaša Marina Šturlić 
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                          Tajna uspješnog braka i sretne obitelji 

 
Ovo su glavne misli  

voditelja naše 
duhovne obnove 

vlč. Željka Pranjića 
u Remetama 

4.3.2017. Govorio 
je kao čovjek 

osobno upućen u 
obiteljsku 

problematiku 
budući da je on 

oženjeni 
grkokatolički 

svećenik. Naime, 
Grkokatolička 

Crkva zaređuje za 
svoje svećenike i 

oženjene 
muškarce. 

 

     Nema tajne! Uspješan i sretan brak plod je zajedničkog rada muža i žene.  

     Preduvjeti i temelji za izgradnju bračne sreće su sljedeći:  

 Pravo međusobno razumijevanje i razgovor u kojem jedan drugog sluša i osluškuje  

potrebe i želje onog drugog, 

 Međusobna iskrenost u kojoj nema tajni. Čim supružnici počinju nešto sakrivati, 

ugrožavaju time osnovno jedinstvo braka i krenu na put neuspjeha, pa i onda kad to čine 

sa najboljom nakanom, 

 Njegovanje moralnih i vjerskih vrednota u obitelji. Obitelji, čiji su članovi iskreni, pošteni, 

plemeniti, zreli i promišljeni i puni poštovanja prema sebi i drugima, uvijek su takve 

obitelji uspješne. Pa ako i dođu kakve krize, takve obitelji  uspiju naći rješenje i izlaz. 

 Samopoštovanje u kući. Bez obzira na nedostatke koje imam, ja vrijedim jer sam čovjek, 

jer sam osoba, jer sam besmrtan, jer mogu voljeti i biti voljen. Svoju vrijednost kao 

čovjeka trebam svjesno priznavati i reći sam sebi: iako nisam posebno inteligentan, ni 

dovoljno jak, ni dovoljno zdrav, ni imućan, ni uspješan, ja vrijedim! Isto tako vrijedi i 

svaki moj ukućanin koji sa mnom živi. Svaki muž, svaki otac, svaka majka i svako dijete 

mora imati svoje samopoštovanje. 

 Obiteljski život treba uzimati ozbiljno! U obitelji u našoj kući žive osobe koje su nam 

nakon Boga najvažnije na svijetu. Žena treba biti mužu važnija od posla, važnija od 

prijatelja, važnija od roditelja, od novca, ugleda i svega drugoga. Ženi muž također. On joj 

mora biti najvažniji. Oni trebaju jedan drugoga držati na prvom mjestu. Djeca i njihova 

stvarna sreća dolazi odmah iza toga. 

 

 

 
 

Kod svetog Josipa u Karlovcu 

Zato nastojmo uvijek lijepo govoriti o članovima svoje obitelji. Svaki od nas ima 

dobrih i loših postupaka. Samo smo ljudi. Jačanju ljubavi u obitelji jako pomažu lijepi 

postupci i osobine članova naše obitelji. Članove obitelji treba uvažavati, priznavati im 

sve ono lijepo što jesu ili što čine. Treba im to priznati, a ne im zavidjeti. Poštovanje je 

važan dio obiteljske ljubavi, a to poštovanje zaslužuje svaki član obitelji. 
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Kod svetog Josipa u Karlovcu 

 

Hvala svima koji su se odazvali našem pozivu i pohrlili 11.3.2017. k ovom divnom svecu 

Katoličke Crkve. Stiglo je 7 autobusa iz Zagreba i okolice, 3 iz Slavonije, 1 iz Križevaca i 

još puuuuno, puno naših vrijednih molitelja u osobnom aranžmanu. 

Budući da se ove godine navršava 

 330 godina otkako je Hrvatski 

sabor (9.6.1687.)  svetog Josipa 

proglasio zaštitnikom naše 

Domovine, kardinal J. Bozanić 

ovu je godinu proglasio Godinom 

sv. Josipa u cijeloj Zagrebačkoj 

nadbiskupiji. Posebno žarište te 

Godine bit će naše  Nacionalno 

Svetište svetog Josipa u 

Karlovcu u kojem će se moći  

primiti milost oprosta svakog 

dana tijekom Godine sv. Josipa 

(19.3.2017. – 19.3.2018.). 
 

Evo i jedne molitve sv. Josipu koju možemo svakodnevno moliti za spas nerođenih jer se u 

Hrvatskoj više djece ubija negoli se rađa. Prežalosno je, ali istinito, da mnoge trudne žene i 

djevojke dolaze na pobačaj pod pritiskom i na nagovor vlastitih majki ili svekrva! 

Sveti Josipe, molimo te, izmoli svim očevima i majkama milost da 
odustanu i od same pomisli da svom nerođenom djetetu oduzmu 

život, te da mu se raduju i veselo ga primaju s pouzdanjem u Božju 
pomoć. Posreduj i izmoli milost izvršiteljima ovog nečasnog čina, 

da se nad njim zgroze, da uzdrhte pred Bogom, našim Sucem, te da 
nikada više to ne čine. Sveti Josipe, osvijesti sve one koji 
odobravaju, potiču, nagovaraju ili zapovijedaju pobačaj, da shvate 

da je to ubojstvo nevinih, da se skruše, pokaju i prestanu s tim 
zločinom. Sveti Josipe, pomozi spasiti nerođenu djecu, da 

ugledaju svjetlo dana i jednom svjetlo rajske domovine. Amen. 

 
 

Molimo sve članove koji ikako mogu, da se pridruže molitvenoj inicijativi „40 dana za 

život“ i mole pred bolnicama u svim mjestima gdje je to organizirano. Budimo tihi, 

nenametljivi i pobožni, kako to dolikuje vjernicima. Ne odgovarajmo na provokacije! 
 

NE  ZABORAVIMO nadolazeća događanja u Molitvenom vijencu: 
 

 20.5.2017. zahvalno hodočašće MVKO na Mariju Bistricu. Propovijeda župnik župe  

                  sv. Nikole Tavelića iz zagrebačke Kustošije vlč. Božidar Tenšek.  

 30.9.2017. izborna skupština MVKO u Remetama. 

 7.10.2017. godišnje hodočašće u Krašić. 

 21.10.2017. duhovna obnova za sve članove u dvorani župe sv. Luke u Travnom. 

                    Voditelj mons. Antun Sente, rektor Svetišta sv. Josipa u Karlovcu. 

  8.12.2017.  Blagdan Bezgrješnog začeća BDM – klanjanja i svečane mise. 
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Djela milosrđa i ljubavi – naša ulaznica za nebo! 
 

Godina milosrđa je završila, ali i dalje vrijedi 

Isusov poziv: Budite milosrdni kao Otac.... 

Svakodnevno činjenje tjelesnih i duhovnih 

djela milosrđa tijekom prošle godine prešlo 

nam je već  u naviku i zato ne posustajmo s 

činjenjem dobrih djela, tim više što je uskoro 

pred nama i Nedjelja milosrđa koja nas 

ponovno poziva da razmotrimo to divno  i  

neizmjerno otajstvo Božjeg  milosrđa. Kao što 

kaže papa Franjo, milosrđe je vrelo radosti, 

spokoja i mira. To je most koji spaja Boga i 

čovjeka i naše spasenje ovisi o milosrđu. Ako 

nemamo materijalnih dobara, dijelimo 

duhovna dobra! Ljudi su željni lijepe riječi, 

osmijeha, zagrljaja, podrške, razumijevanja, 

razgovora, molitve. Darujmo im ljubav, zagrljaje i poljupce poput ove djevojčice u kratkoj priči: 
            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Našim redovnim molitvama na nakane Molitvenog vijenca dodajmo i žarke molitve da 

prestane ubijanje nevine nerođene dječice u bolnicama širom svijeta. I ta djeca, koja se ne 

mogu sama braniti, imaju pravo na ljudsko dostojanstvo i  život! 

Više pažnje i skrbi posvetimo i starijim našim sugrađanima, koje današnje društvo 

marginalizira i tretira kao teret i trošak zanemarujući njihov doprinos dobrobiti svih nas. 
 

      

     

     MOLIMO  

   

 
 

 

 

 

 
 

Kontakt: Udruga " MOLITVENI VIJENAC KRALJICE OBITELJI", Mošćenička 3, Zagreb             

               e-mail: molitveni_vijenac@yahoo.co.uk                 

Telefon: Marina Šturlić, predsjednica, 091/523 3471                                  

               Iva Buljan, tajnica, 099/506 9989                                       

               mail: biva72@gmail.com 

 Žiroračun: HR3523600001102097929                                                                                                               

 Informacije na blogu: mvko.blog.hr 
 

 

 

Kutija poljubaca 

Bio je Uskrs. Vladalo je veliko siromaštvo i novaca je bilo vrlo malo. Petogodišnja djevojčica 

donijela je malu kutiju na poklon i rekla: „ Tata, ovo je za tebe!“ Tati je bilo neugodno jer nije 

očekivao nikakav poklon od kćerke. Kad je otvorio kutiju i zavirio u nju, vidio je da u njoj nema 

ničega. Jako se naljutio i strogo ukorio kćerku. „ Ako već nešto poklanjaš, onda se potrudi da 

nešto i staviš u kutiju. Ne možeš tek tako poklanjati praznu kutiju.“ Djevojčica ga je tužno 

pogledala i sa suznim očima rekla: „Ali tata, kutija nije prazna! Do vrha sam je napunila 

poljupcima za tebe.“ Otac je bio ganut do suza. Kleknuo je pred kćerkicu, snažno je zagrlio i 

zamolio za oproštaj. Do kraja je života čuvao tu kutiju pokraj kreveta i uvijek kada se osjećao 

izgubljeno i očajno, uzeo bi ju, otvorio,  i iz nje uzeo jedan poljubac i sjetio se ljubavi koju je 

kćerka spremila u tu kutiju.  
 

za obitelj, Domovinu, Crkvu, svećenike i redovnički stalež, 

za mlade, duhovna zvanja, pokojne iz naših obitelji, 

za nerođene i stare i nemoćne. 




