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Posjet djedovima, bakama i starijim osobama 

• Proslava prvoga Svjetskoga dana djedova, baka i 

starijih osoba obilježit će se u okolnostima u kojima, u 

mnogim zemljama, starije osobe još uvijek neće moći 

nazočiti svetoj misi. 

• Kako bi poruka blizine i utjehe Svjetskoga dana 

doprijela do svih, pa i onih najizoliranijih, zamoliti 

vjernike da posjete djedove i bake, kao i starije osobe 

koje žive same i prenesu im poruku Svetoga Oca. 

• Posjet je opipljiv znak Crkve koja »izlazi« i potvrda 

kako postoji način da se bude blizu starijim osobama 

u vremenu obilježenom udaljavanjem među ljudima 

uslijed pandemije. 

• Posjet je osobni izbor da se ustane i pohiti prema 

drugima (usp. Lk 1,39), kao što je to Marija učinila 

otišavši u posjet postarijoj rođakinji Elizabeti. 

• Posjet je prilika da unuk kaže baki i djedu te da mlada 

osoba kaže starijoj osobi koju posjećuje: »Ja sam s 

tobom u sve dane«. 

• Posjet može biti prilika za darivanje starije osobe, 

primjerice cvijećem, kao i za zajedničko moljenje 

Molitve za Svjetski dan. 

• Posjet, također, može biti prilika da se starijim 

osobama, a napose onima koje dugo nisu napustile 

svoje domove, ponudi primanje sakramenata 

pomirenja i euharistije.  
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• Posjet starijoj osobi koja živi sama jedan je od načina 

za dobivanje potpunog oprosta koji se udjeljuje 

povodom Svjetskoga dana. 

• U mjestima gdje epidemiološke mjere još uvijek 

onemogućuju osobni posjet, domišljatošću u ljubavi 

naći načine kako doći do usamljenih starijih ljudi 

primjerice telefonom ili putem društvenih mreža. 

• Poruka Svjetskoga dana može se podijeliti 

objavljivanjem fotografija posjeta na društvenim 

mrežama s hashtagom #IamWithYouAlways.  

 

Priprema Svjetskoga dana sa starijima 

• Starije su osobe ciljna skupina aktivnosti uz Svjetski 

dan djedova, baka i starijih osoba. Njima je upućena i 

poruka Svetoga Oca. 

• Važno je osigurati sudjelovanje što većeg broja starijih 

osoba u nedjeljnoj liturgiji koja će se slaviti povodom 

Svjetskoga dana. 

• Ako je izvedivo, toga dana mogu se pozvati starije 

osobe iz župe/zajednice na kratko razmatranje Papine 

poruke. Prisutnima se tada može podijeliti tiskana 

inačica poruke, a videozapis mogu pogledati zajedno. 

• Prilikom posjeta starijim osobama koje žive same i ne 

mogu nazočiti susretu može se uručiti tekst poruke. 

• Svim djedovima i bakama te starijim osobama 

prigodom njihova Svjetskoga dana mogu se povjeriti 

molitvene nakane Svetoga Oca, kao i posebne nakane 

vlastite zajednice. 
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Priprema Svjetskoga dana s mladima 

• Nekoliko tjedana prije Svjetskoga dana može se 

pozvati mlade iz župe/zajednice i sve im objasniti 

kako bi se omogućilo da posjete što veći broj starijih 

osoba. 

• Slično tome, može ih se okupiti i nakon proslave 

Svjetskoga dana, kako bi mogli podijeliti povratne 

informacije o ostvarenim posjetama. 

• Mladi mogu pokrenuti društvene kampanje za širenje 

informacija o Svjetskome danu pomoću hashtaga 

#IamWithYouAlways. 

 

Sjećanje na starije osobe preminule od COVID-19 

• Uz euharistijsko slavlje na Svjetski dan ili u drugo za 

to određeno vrijeme, preporuka je prisjetiti se starijih 

osoba u župi ili zajednici koji su umrli od pandemije, 

a napose onih koji nisu imali uobičajeni ispraćaj. 

• Jedan od mogućih načina je čitanje imena tih starijih 

osoba na kraju molitve vjernika i paljenje svijeće za 

svaku od njih. 
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Potpuni oprost 

• Apostolska pokorničarna objavila je 13. svibnja 2021. 

Dekret kojim se dodjeljuje potpuni oprost u prigodi 

Svjetskoga dana djedova, baka i starijih osoba.  

• Starije osobe mogu dobiti oprost sudjelovanjem na 

nekoj od svetih misa povodom Svjetskoga dana. 

• S obzirom na stalnu zdravstvenu krizu i činjenicu da 

neke starije osobe ne mogu osobno nazočiti misi iz 

zdravstvenih razloga, oprost se proširuje i na one koje 

u misnom slavlju sudjeluju posredstvom televizije, 

radija ili interneta. 

• Oprost se daje i svima onima koji na Svjetski dan 

izvrše »djelo milosrđa« posjećujući stariju usamljenu 

osobu. 

• U mjestima gdje civilne vlasti u cilju sprečavanja 

zaraze izričito zabranjuju osobno posjećivanje, oprost 

je moguće dobiti i za ostvareni virtualni susret.  
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MOLITVA ZA PRVI SVJETSKI DAN  

DJEDOVA, BAKA I STARIJIH OSOBA  

Hvala ti, Gospodine, 

za tvoju utješnu prisutnost: 

i u usamljenosti ti si moja nada i pouzdanje; 

od moje mladosti ti si moja stijena i utvrda!  

Hvala ti što si mi darovao obitelj  

i blagoslovio me dugim životom. 

Hvala ti na radostima i poteškoćama,   

na ostvarenim snovima  

i na onima preda mnom.  

Hvala ti što me u ovome vremenu pozivaš na obnovljenu 

životnu plodnost. 

Gospodine, umnoži mi vjeru,  

učini me oruđem tvoga mira.  

Pouči me prigrliti one koji pate više od mene, 

da ne prestanem sanjati 

i novim naraštajima govoriti o tvojim čudesima. 

Zaštiti i vodi papu Franju i Crkvu, 

kako bi svjetlost Evanđelja  

doprla do nakraj zemlje. 

Pošalji, Gospodine, svoga Duha da obnovi svijet,  

kako bi se stišala oluja pandemije,  

siromašni utješili, a ratovi završili.  

Podrži me u slabosti  

i pomozi mi ispunjeno živjeti  

svaki trenutak koji mi daješ,  

u sigurnosti da si sa mnom svaki dan,  

sve do kraja vremena. 

Amen 

 
Priredio: Ured HBK za život i obitelj, srpanj 2021. 


