
 

PROGLAS O GODINI CARITASA I VOLONTERA 

U ŽUPI SV. JOSIPA U ZAGREBU 

28. rujna 2014. - 4. listopada 2015. 

Vjera ljubavlju djelotvorna (Gal 5,6) 

 

Poštovani župljani,  

na zajedničkom susretu članova Župnog pastoralnog vijeća, Župnog ekonomskog 

vijeća, Župnog caritasa i volontera Pučke kuhinje sv. Josipa, održanog 4. rujna ove godine podržan je 

poticaj da se u našoj Župi, ova pastoralna godina, proglasi kao Godina caritasa i volontera. Ona će 

trajati od 28. rujna ove godine do 4. listopada slijedeće godine. 

Smisao Godine caritasa i volontera očituje se u želji pape Franje da se među vjernicima prihvati i 

obnovi poziv na duhovno obraćenje, snažnu ljubav prema Bogu i bližnjemu, revnovanje za pravdu i 

mir te za evanđeoski osjećaj za siromahe i siromaštvo (Radost evanđelja br. 201). 

Ujedno, to je poziv svakome od nas da ugrađujemo svoje sposobnosti, znanje i ljubav u život naše 

župne zajednice, osobito u službi najpotrebnijih, znajući kako nitko ne smije biti izuzetim od brige za 

siromašne i za socijalnu pravdu (RE br. 201). 

Tijekom ove pastoralne godine, sva naša nastojanja oko djela navještaja i bogoslužja te brige za 

bližnje, bit će prožeta naglascima kako je važno otkrivati Krista u bližnjima, posuđivati svoj glas i 

sposobnosti Bogu za službu u zajednici, biti prijatelj svakome, prihvaćati drugoga u njegovoj 

različitosti i otvarati se mudrosti koju Bog želi podijeliti s nama, dok nam progovara u našoj bolesnoj i 

trpećoj braći i sestrama. 

Da bismo uspjeli postići zadane ciljeve potrebni smo vaše pomoći. Ne štedite svoje sposobnosti kako 

bismo unaprijedili život naše župne zajednice. Jedino zajedno možemo postići da župa postane 

istinsko mjesto radosnog služenja i dom za svakoga koji među nama pronalazi mjesto svoga 

ostvarenja, dok svi ne prispijemo do punine Božje ljubavi u Nebeskom kraljevstvu. 

Svečanost otvorenja Godine caritasa i volontera bit će u nedjelju 28. rujna 2014. tijekom svečanog 

euharistijskog slavlja u 11 sati. Svečanost će predvoditi mons. Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatskog 

caritasa. U toj prigodi otvorit ćemo novouređenu prostoriju Župnoga caritasa, prigodnu prodajnu 

izložbu, te nove prostorije Pučke kuhinje sv. Josipa. 

Radujući se Vašem odazivu na proslavu proglašenja Godine caritasa i volontera, a osobito Vašem 

sudjelovanju u životu naše župne zajednice, srdačno Vas pozdravljam. 

 

 

Vaš župnik  

Damir Ocvirk 

U Zagrebu, na spomendan sv. Josipa Kupertinskog, 18. rujna 2014. 


