
KATEHEZE ZA OBITELJI
U RIJEČKOJ NADBISKUPIJI 2022./2023.

“Obiteljska ljubav:
poziv i put svetosti”

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

Dan Sat Tema

03. 10. 2022. 18.30
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

07. 11. 2022. 18.30
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

05. 12. 2022. 18.30 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

02. 01. 2023. 18.30 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

06. 02. 2023. 18.30 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

06. 03. 2023. 18.30 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

03. 04. 2023. 18.30 Vještine roditeljstva

01. 05. 2023. 18.30 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.30 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Kateheze se održavaju u prostorijama
Župe Sv. Mihovila u Jelenju

u 18.30 sati prema rasporedu
(svaki prvi ponedjeljak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

BAKARSKI DEKANAT

KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Marina Fućak, vjeroučiteljica



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

CRIKVENIČKI DEKANAT
Kateheze se održavaju u prostorijama

Župe Uznesenja BDM,
Šetalište Vladimira nazora 2 u Crikvenici

u 19.00 sati (svaki drugi petak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Dan Sat Tema

14. 10. 2022. 19.00
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

11. 11. 2022. 19.00
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

09. 12. 2022. 19.00 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

13. 01. 2023. 19.00 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

10. 02. 2023. 19.00 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

10. 03. 2023. 19.00 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

14. 04. 2023. 19.00 Vještine roditeljstva

12. 05. 2023. 19.00 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 19.00 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Arsen Badurina, teolog, 
vanjski suradnik Ureda za obitelj



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

DELNIČKI DEKANAT

KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

Kateheze se održavaju u prostorijama
Župe Sv. Ivana Krstitelja u Delnicama

u 18.00 sati prema rasporedu
(svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Dan Sat Tema

31. 10. 2022. 18.00
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

28. 11. 2022. 18.00
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

26. 12. 2022. 18.00 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

30. 01. 2023. 18.00 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

27. 02. 2023. 18.00 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

27. 03. 2023. 18.00 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

24. 04. 2023. 18.00 Vještine roditeljstva

29. 05. 2023. 18.00 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.00 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Božana Blašković, učiteljica, 
vanjska suradnica Ureda za obitelj



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

KASTAVSKI DEKANAT

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Dan Sat Tema

24. 10. 2022. 18.30
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

21. 11. 2022. 18.30
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

19. 12. 2022. 18.30 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

23. 01. 2023. 18.30 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

20. 02. 2023. 18.30 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

20. 03. 2023. 18.30 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

24. 04. 2023. 18.30 Vještine roditeljstva

22. 05. 2023. 18.30 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.30 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Kateheze se održavaju u prostorijama
Župe Sv. Mateja Viškovo

u 18.30 sati prema rasporedu

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Nenad Barić, vjeroučitelj



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

OPATIJSKI DEKANAT

KATEHEZE ZA OBITELJI
U ŽUPI SV. IVANA KRSTITELJA ŠKURINJE 2022./2023.

Kateheze se održavaju u prostorijama
Župe Sv. Jakova u Opatiji

u 18.30 sati prema rasporedu
(svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Dan Sat Tema

31. 10. 2022. 18.30
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

28. 11. 2022. 18.30
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

26. 12. 2022. 18.30 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

30. 01. 2023. 18.30 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

27. 02. 2023. 18.30 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

27. 03. 2023. 18.30 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

24. 04. 2023. 18.30 Vještine roditeljstva

29. 05. 2023. 18.30 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.30 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Hrvoje Mišić, vjeroučitelj, 
vanjski suradnik Ureda za obitelj



KATEHEZE ZA OBITELJI
U ŽUPI SV. IVANA KRSTITELJA ŠKURINJE 2022./2023.

PRVOSTOLNI DEKANAT

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Kateheze se održavaju u prostorijama
Župe Sv. Ivana Krstitelja na Škurinjama

u 19.00 sati prema rasporedu
(svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu)

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Željka Frković, pedagog, psihoterapeut, 
vanjska suradnica Ureda za obitelj

Dan Sat Tema

31. 10. 2022. 19.00
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

28. 11. 2022. 19.00
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

26. 12. 2022. 19.00 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

30. 01. 2023. 19.00 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

27. 02. 2023. 19.00 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

27. 03. 2023. 19.00 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

24. 04. 2023. 19.00 Vještine roditeljstva

29. 05. 2023. 19.00 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 19.00 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

TRSATSKI DEKANAT
Kateheze se održavaju u

svetištu Majke Božje Trsatske na Trsatu
u 19.30 sati prema rasporedu

(svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Dan Sat Tema

31. 10. 2022. 18.30
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

28. 11. 2022. 18.30
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

26. 12. 2022. 18.30 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

30. 01. 2023. 18.30 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

27. 02. 2023. 18.30 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

27. 03. 2023. 18.30 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

24. 04. 2023. 18.30 Vještine roditeljstva

29. 05. 2023. 18.30 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.30 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Ivana Sošić Antunović, psiholog,
vanjska suradnica Ureda za obitelj



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

JASLICE I VRTIć “MIMA”
Kateheze se održavaju na adresi

Pomerio 17 u Rijeci
u 18.30 sati prema rasporedu

(svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Dan Sat Tema

31. 10. 2022. 18.30
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

28. 11. 2022. 18.30
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

26. 12. 2022. 18.30 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

30. 01. 2023. 18.30 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

27. 02. 2023. 18.30 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

27. 03. 2023. 18.30 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

24. 04. 2023. 18.30 Vještine roditeljstva

29. 05. 2023. 18.30 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.30 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Vedrana Blašković, dipl. teologinja, 
grupna terapeutkinja - savjetovateljica



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

DJEČJI VRTIć “ZVJEZDICA MIRA”
Kateheze se održavaju na adresi

Kresnikova 8 u Rijeci
u 18.30 sati prema rasporedu
(svaki zadnji utorak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Dan Sat Tema

25. 10. 2022. 18.30
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

29. 11. 2022. 18.30
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

27. 12. 2022. 18.30 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

31. 01. 2023. 18.30 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

28. 02. 2023. 18.30 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

28. 03. 2023. 18.30 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

25. 04. 2023. 18.30 Vještine roditeljstva

30. 05. 2023. 18.30 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.30 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Ivana Sošić Antunović, psiholog,
vanjska suradnica Ureda za obitelj



KATEHEZE ZA OBITELJI
2022./2023.

DJEČJI VRTIć “NAZARET”
Kateheze se održavaju na adresi

Cvetkov Trg 5 na Drenovi
u 18.30 sati prema rasporedu
(svaki zadnji utorak u mjesecu)

“Neka obitelj bude u središtu Crkve i društva” Papa Franjo

Važnost obitelji u župnoj zajednici
Obitelji i župna zajednica višestruko su povezane stvarnosti. Ni Crkve, a onda ni župe 
(a jasno, ni društva u cjelini), nema bez obitelji. Za župnu zajednicu danas je od osobite 
važnosti pastoralnu skrb za obitelj postaviti u samo središte pozornosti. Pastoral bi, u 
određenom smislu, uvijek trebao kretati od obitelji. Upravo se u njoj najprije uči vjeri i 
kršćanskom životu; upravo u njoj kršćani stasaju i kao članovi određene župne zajedni-
ce jer redovito po odgovornosti i zajedništvu obitelji dolazi do župe. 

Nikola VRANJEŠ, Projekt i metoda. Praksa vjere u svijetu promjena, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2021. str. 80.

Dan Sat Tema

25. 10. 2022. 18.30
Uvod i upoznavanje s radom kateheza za obitelji
Zaziv Duha Svetoga

29. 11. 2022. 18.30
Odgovor na Božji poziv - Živjeti ljubav u braku i obitelji
Njih dvoje, jedno tijelo

27. 12. 2022. 18.30 Odgoj djece - prema Papinoj pobudnici “Amoris Laetitia”

31. 01. 2023. 18.30 Uloga roditelja u razvojnim fazama djeteta

28. 02. 2023. 18.30 Duh što ga Gospodin izabire, daje im novo srce (FC 13)

28. 03. 2023. 18.30 Uloga majke i oca u prenošenju vjere

25. 04. 2023. 18.30 Vještine roditeljstva

30. 05. 2023. 18.30 “Vina nemaju” (Iv 2, 3) - Krize u braku i obitelji

6. mj. 2023. 18.30 Podjela potvrdnica u katedrali Sv. Vida

Vedrana Blašković, dipl. teologinja, 
grupna terapeutkinja - savjetovateljica
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URED ZA OBITELJ RIJEČKE NADBISKUPIJE

Riječki model
PoSlijeŽeNidBeNoG PASToRAlA

Organizira

Ivana Pavla II. br 1, 51000 RIJEKA 
Tel.: 051/581-214 
Fax: 051/581-213

E-mail: obitelj@ri-nadbiskupija.hr
www.ri-nadbiskupija.hr
www.mojaobitelj.net

Voditelj Ureda: 
vlč. Ivan Nikolić

Asistent voditelja Ureda: 
Vedrana Blašković, dipl. teol.

Bračni i obiteljski savjetodavac: 
Željka Frković, dipl. pedagog

UREDOVNO VRIJEME
Ponedjeljak, srijeda i petak od 9,00 do 12,00 sati

Četvrtak od 15,00 do 17,00 sati

Priprema 
za brak

ZA ZARUČNIKE I 
MLAĐE BRAČNE PAROVE

2016.

Prijavljujem 
dolazak obitelji

a to su mama

tata

dijete (ime i broj godina)

dijete (ime i broj godina)

dijete (ime i broj godina)

dijete (ime i broj godina)

Adresa:  ulica i broj

poštanski broj i mjesto

Telefon:

E-mail:

Župa iz koje dolazite:

Dolazak, dan i vrijeme

Odlazak, dan i vrijeme

Roditelji i škola kao 
partneri u odgoju

Hotel Omorika - Crikvenica
06. - 08. svibnja 2011.
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Svrha roditeljske škole
Roditeljska škola je organizirana s ciljem 
osvješćivanja osobne, društvene i duhovne 
vrijednosti roditeljstva.

Cilj 7. roditeljske škole 
je osviještenost utjecaja suradnje roditelja i škole 
na kvalitetu odgoja djece i mladih.

Ured za obitelj
Ivana Pavla II. 1, 51000 RIJEKA
tel: 051/581-214; fax: 051/581-213

Cijena
  Kotizacija po osobi 300 kn
  Djeca gratis

Organizator:

e-mail: obitelj@ri-nadbiskupija.hr; web: www.mojaobitelj.net

Prijave
slati na naznačene
adrese ili telefonski do
petka,
29. travnja 2011.

» Bit odgojnog 

djelovanja u 

ljudskoj je relaciji. «

Oblikovanje i tiskanje letka potpomaže Grad Rijeka - Odjel 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

Cijena
Kotizacija 250,00 kn po sudioniku

  za djecu do 3 godine – gratis
  za djecu i mlade do 16 godina – 50% popusta

∙ ∙ ∙

Svrha 
duhovne 
obnove

Prijave
slati na naznačenu 
adresu ili telefonski do
ponedjeljka,
23. veljače 2009.

Sakramenti u braku i obitelji 
ZA ČVRŠĆE BRAČNE I OBITELJSKE ODNOSE

Prijavljujem dolazak obitelji:

Mama:

Tata:

Dijete (ime i datum rođenja):

Dijete (ime i datum rođenja):

Dijete (ime i datum rođenja):

Dijete (ime i datum rođenja):

Posebna napomena (potreba) 
u svezi čuvanja djece:

Adresa - ulica i broj:

Poštanski broj i mjesto:

Telefon:

Mobitel:

E-mail:

Župa iz koje dolazite:

Biskupija iz koje dolazite:

Noćenje (zaokružiti):            da            ne

Dolazak, dan i vrijeme:

Odlazak, dan i vrijeme:

Hotel Omorika - Crikvenica
05. – 07. ožujka 2010.
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Svrha duhovne obnove 
je uvijek iznova obnavljati smisao i svrhu 
vlastita života.

Cilj 4. Duhovne obnove 
je osvijestiti ulogu i važnost sakramenata u 
svakodnevnom bračnom i obiteljskom životu.

Organizator:

Ured za obitelj
Ivana Pavla II. 1, 51000 RIJEKA

tel: 051/581-214; fax: 051/581-213
e-mail: obitelj@ri-nadbiskupija.hr

www.mojaobitelj.net
www.rijeka-nadbiskupija.com



Radionice u jaslicama i vrtiću “Mima” 2019.



Ivana Pavla II. 1, 51000 Rijeka
Tel.: 051 581-214

E-mail: obitelj@ri-nadbiskupija.hr
www.ri-nadbiskupija.hr

www.mojaobitelj.net
• • •

UREDOVNO VRIJEME UREDA:
ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9.00 do 12.00 sati,

četvrtkom od 15.00 do 17.00 sati




