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Pregled Uredi Ukloni Revizije

Istinito, lijepo i dobro

Kako su klape razveselile naše starije
sugrađane?
Ovakve inicijative pokazatelj su da je istinska radost u darivanju našeg
vremena bližnjima. Razdragana lica korisnika, puna osjećaja
zahvalnosti i radosti, potvrđuju da je malo potrebno kako bi njihovi dani
bili ljepši.
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Hrvatska biskupska konferencija odgovorila je na poziv pape Franje koji je vjernike pozvao na suosjećanje i
pomoć starijima u njihovoj izolaciji i osamljenosti. Inicijativa 'Zagrlimo starije pjesmom' pozvala je klape u
Hrvatskoj da zagrle i razvesele starije i nemoćne svojim pjesmama u dvorištima domova.

Petar Krešimir Hodžić, voditelj ureda Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, kazao je kako je ova
inicijativa započela pozivom pape Franje od 26. srpnja, kada se slavi liturgijski spomendan sv. Joakima i Ane,
roditelja Blažene Djevice Marije. 

– Naime, toga je dana Sveti Otac tijekom podnevnog Angelusa uputio posebnu poruku u vezi sa starijim
osobama, a sve u kontekstu pandemije koronavirusa, želeći im pomoći u njihovoj osamljenosti. Papa je
pozvao sve, osobito mlade, da im daruju zagrljaj, osobnim susretom, ali ako to nije moguće, videoporukom,
pozivom ili na neki drugi načini. Odmah nakon toga, Dikasterij za laike, obitelj i život pokrenuo je kampanju

temeljem njegovih riječi: 'Svi su stariji naši djedovi i bake'. To je bio i nama poticaj u Vijeću HBK-a za život i
obitelj, da se priključimo toj inicijativi na jedan svojstven način, a to je da pozovemo klape u Hrvatskoj, čije je
pjevanje zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro, kako bi ih oni zagrlili svojim pjevanjem i pjesmom –
k j H džić
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Jeste li ovaj mjesec uplatili za Laudato TV? Znate li da naš rad ovisi gotovo isključivo od donacija dobrih
ljudi? Pridružite nam se u Klubu prijatelja!
Još iz rubrike: Istinito, lijepo i dobro

Učitaj više...

kazao je Hodžić.

Dodao je kako je taj poziv upućen 6. kolovoza s namjerom da se klape odazovu, a već prigodom svetkovine
Velike Gospe daruju taj glazbeni zagrljaj i razvesele starije, te im donesu tračak radosti u toj njihovoj
usamljenosti. 

Ovoj inicijativi odazvao se i vokalni ansambl 'Angeluš'. Svojim pjesmama uljepšali su dane korisnicima Doma
za starije i nemoćne osobe 'Kuća svetog Franje' u Odri, te im tako pokazali da u ovim mjesecima
koronavirusa nisu sami.

Tomislav Meštrić, redoviti član vokalnog ansambla 'Angeluš', kazao je kako taj zagrebački ansambl tijekom
nastupa isključivo pjeva a capella. Kazao je i to kako najviše imaju aranžmane klasičnih zagrebačkih
'popevki'. 

– Te su aranžmane radili ugledni glazbenici baš za nas. To baš volimo i njegujemo. Imamo glazbene cjeline,
tako da u korizmi pripremamo korizmene koncerte, u božićno vrijeme božićne koncerte. Na repertoaru
također imamo mnogo marijanskih pjesama. Danas smo pred ovom publikom izvodili zagrebačke 'popevke',
ali i dvije-tri marijanske pjesme. Rado samo se priključili ovoj inicijativi. Kada smo dobili prvi poziv u
kolovozu, nismo bili u Zagrebu, većina nas se nalazila na godišnjim odmorima. Tada je to bilo nemoguće, ali
smo se dogovorili da to učinimo malo kasnije i, Bogu hvala, vrijeme nas je poslužilo. Naši stariji su tu
zatvoreni epidemiološkim mjerama. Ako već oni ne mogu nigdje, mi smo došli njima pod prozore, u park.
Toliko im možemo priuštiti: da im razbijemo  dnevnu monotoniju. Mislim da im se svidjelo i da su uživali –
istaknuo je Tomislav Meštrić.

Ovakve inicijative pokazatelj su da je istinska radost u darivanju našeg vremena bližnjima. Razdragana lica
korisnika, puna osjećaja zahvalnosti i radosti, potvrđuju da je malo potrebno kako bi njihovi dani bili ljepši.

Dario Čovčić, ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe 'Kuća svetog Franje', napomenuo je kako je do ove
ideje došlo na temelju inicijative Ureda HBK-a za život i obitelj. Dodao je kako su korisnici doma s veseljem
primili vijest da će netko doći zapjevati pod njihove prozore i pružiti im ohrabrenje kroz pjesmu i stihove, da
se sve ovo što se dogodilo okrene na neku veseliju stranu.

– Ovaj događaj znači puno toga, jer osjećaju da nisu sami, da nisu zaboravljeni, da nisu prepušteni samo
obiteljima i djelatnicima doma, nego da i ljudi koji su izvan ovog domskog okruženja imaju osjećaj i potrebu
biti im blizu, razumjeti ih, suosjećati s njima, zbog ove korona izolacije, i dati im podršku da izdrže u
iščekivanju da ovo što prije prođe.  

***Članak je dio niza 'Položaj socijalno ugroženih skupina za vrijeme epidemije koronavirusa i nakon nje', a
objavljen je u sklopu projekta poticanja kvalitetnog novinarstva Agencije za elektroničke medije. Prenošenje
sadržaja dopušteno je uz objavu izvora i imena autora.*** 
 

[VIDEO] Radosti i žalosti
jednog svetca

Na današnji dan 1998.
zabranjeno je kloniran…

Gospodine, neka sve zlo
i nevaljalština odstup…

Dobro mijenja sve.
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