
Dragi članovi Molitvenog vijenca Kraljice obitelji, štovatelji Gospini, dragi domoljubi i 

svi oni kojima je na srcu budućnost hrvatskog naroda 
 

        Naša Udruga prisutna je u Crkvi i društvu kroz molitvu, žrtvu i euharistiju, već 

sedamnaest godina i samo dragi Bog zna koliko je našim djelovanjem duhovno i moralno 

obnovljena domovina Hrvatska. Potrebe su izgleda sve veće, ponori sve dublji i 

nepravde, koja savijaju  kralježnicu hrvatskog čovjeka, sve su  jače, zato nam je više 

nego ikada potrebno srcem prionuti uz molitvu i isprositi od Gospodina milost 

obraćenja  našeg naroda.  

             Na ovogodišnjoj izbornoj skupštini naše Udruge don Anto Stojić, duhovnik 

naše zajednice, pozvao nas je da osim molitve, koja je zasigurno jedino prokušano 

sredstvo protiv nasrtaja zloga, da se  zauzmemo za ODGOJ naše djece i unuka. Jako 

je važno svojim primjerom svjedočiti i poticati naše mlade na rast u vjeri  i nježno i 

dosljedno produbljivati pobožnost prema svetoj Bogorodici za koju će reći sveti 

pisac..."da se još nikada nije čulo da je ONA nekoga zaboravila tko se utjecao 

njezinom zagovoru!" Pozvani smo kao roditelji, a posebno i djedovi i bake, da u smiraj 

svojih životnih putovanja podučimo svoje nasljednike kako je vrijedilo boriti se i 

živjeti po Božjim zakonima i kako je važno Boga staviti na prvo mjesto jer je  onda sve 

u našem životu  na pravom mjestu. 

Bogu hvala, naša djeca uče o istinama  naše vjere na vjeronauku. Naučit će i određene 

molitve, primit će svete sakramente, ali dolazi vrijeme kad sve to neće biti dostatno 

ako nema ustrajnog  obiteljskog odgoja i poduke iz roditeljskog doma. 
 

             Nemojmo dozvoliti da nam društvene mreže i mediji, koji Boga ignoriraju, 

odgajaju našu djecu jer će kriza braka i obitelji biti još dublja. Nemojmo prešućivati 

povijesne istine o našem narodu. Podučimo našu djecu kako uzdignuta čela voljeti 

Domovinu. Naučimo naše mlade voljeti i poštovati Crkvu i posvećene osobe koje nam je 

Gospodin poslao da nam pomognu na putu spasenja. Nažalost, previše je kritika i ružnih 

komentara na naše svećenike i župnike. To zbunjuje našu djecu koja  gube povjerenje u 

instituciju i nažalost odlaze iz Crkve. 

             Velika je naša odgovornost i veliki zadatak pred nama! Zato budimo ustrajni i 

zahtjevni, ali blagi i dosljedni prema  onima koje nam je sam  Gospodin povjerio. Biti 

ravnodušan na propuste koje nam djeca čine, biti  mlak, ni vruć ni hladan kada naši 

mladi lutaju i traže oslonac u svome životu, ne priliči dobrom odgajatelju, a najmanje 

molitelju Molitvenog vijenca  koji je svoju obitelj darovao Gospi! 

 

           Kroz ovaj hod u pripravi za rođenje našeg Spasitelja vjerujem da smo poravnali 

putove i srušili barijere i zidove, koji su nam zaklanjali pogled i često skrivali istinu i o 

nama i o našoj Domovini. Ne dozvolimo da nas išta zaustavi, uplaši ili obeshrabri na 

našem životnom putu: trčimo radosno i s pouzdanjem ususret Gospodinu! 

Hvala svima koji mole i sudjeluju u životu naše Udruge!  

Želim vam blagoslovljenu i duhovnim plodovima obilatu novu 2018.! 

                                                                                                Predsjednica Udruge 

Božić, 2017.                                                                                   Marina Šturlić 




