
OBITELJSKI ČETVRTAK 
 
„Obiteljski četvrtak“ je ciklus predavanja koje organizira Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovačko-
osječke nadbiskupije, Institut za novu evangelizaciju „Sveti Ivan Pavao II.“ i Povjerenstvo za brak i 
obitelj osječkih dekanata. 
 
Nakon tri uspješna ciklusa predavanja „Obiteljskoga četvrtka“ koja su održana najvećim dijelom u 
online izdanju, novi ciklus predavanja i dalje se nastavlja održavati u obliku webinara. 
 
U razdoblju od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine u planu je održati ukupno 10 predavanja 
kojima se nastoji obuhvatiti što više različitih tema vezanih uz život u braku i obitelji. Predavanja se 
održavaju jednom mjesečno, obično četvrtkom, s početkom u 19:30. Zbog ograničenog broja 
sudionika, za sudjelovanje na svakom pojedinom webinaru potrebno je prijaviti se registracijom 
putem poveznica koje će za svaki webinar biti pravovremeno objavljene na web stranicama 
nadbiskupije i facebook stranici Bračnog i obiteljskog savjetovališta. Svaki mjesec također ćemo 
dostaviti Vam putem mail-a obavijest o nadolazećem webinaru i poveznicom putem koje je moguće 
se prijaviti se za sudjelovanje. Molimo Vas i bili bismo Vam zahvalni kada biste ovu obavijest 
proslijedili onima za koje mislite da bi ih predavanja zanimala i kome bi bila korisna. 
 
U prilogu dostavljamo pregled svih tema i pripadajućih datuma ovogodišnjeg ciklusa, od kojih su dvije 
(za mjesec rujan i listopad) već održane. 
 
Također, najavljujemo odmah i temu za mjesec studeni. Treći webinar u ovom ciklusu posvećen je 
temi roditeljstva. Predavanje pod nazivom "Privrženost djece roditeljima - Zašto je ljubav važna,, 
održat će prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut. 
 
Webinar će se održati u četvrtak 24. studenog 2022. godine s početkom u 19:30 putem ZOOM 
platforme. 
 
Kao i svaki puta do sada, zbog ograničenog broja sudionika, za sudjelovanje na ovom webinaru 
potrebno je prijaviti se preko sljedeće poveznice: 
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsf-itqzwpGtfOKy4FVWN_4l7zr_GZtn_B  
 
Nakon prijave, na mail će stići poveznica putem koje ćete se moći priključiti predavanju. Molimo Vas 
da pregledate sve pretince u svojem mail-u! 
 
Sudjelovanje na webinaru je besplatno i namijenjeno je svima koji žele naučiti nešto više o tome kako 
unaprijediti vlastite odnose – u braku, obitelji, a i šire. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsf-itqzwpGtfOKy4FVWN_4l7zr_GZtn_B





