
 

 

 

 

 

Đakovo, 4. siječnja 2021. 

Broj: 987/2020.-ad 

Predmet: Nadbiskupijski dan molitve i pokore za smirenje i prestanak pandemije  

    te za žrtve potresa 29. prosinca 2020.   

    - dodatak okružnici 

 

 Svim župama i ustanovama posvećenoga života,                                                                 

 te svim vjerničkim društvima 

 na području Đakovačko-osječke nadbiskupije   

                                                 

Draga braćo svećenici i članovi ustanova posvećenoga života,                                                                                                                            

drage kršćanske obitelji i članovi vjerničkih društava, 

draga braćo i sestre - svi Kristovi vjernici laici Đakovačko-osječke nadbiskupije! 

 

Okružnicom od 23. prosinca 2020. (br. 987/2020) sam za čitavu našu nadbiskupijsku zajednicu 

8. siječnja (kad liturgijski obilježavamo spomendan Gospe Brze Pomoći) proglasio Danom 

molitve i pokore za smirenje i prestanak pandemije te sam Vas sve pozvao na osobno i 

zajedničko sudjelovanje u molitvenim i duhovnim te pokorničkim sadržajima toga dana u svim 

župama naše nadbiskupije. 

 

U međuvremenu su 29. prosinca snažnim i još razornijim potresom od prethodnih, s ljudskim 

žrtvama, pogođene čitava Sisačka biskupija te dijelovi Zagrebačke, Gospićko-senjske i Požeške 

biskupije. Potres se osjetio u čitavoj domovini i šire te je prouzrokovao nove štete na objektima 

koji su stradali u potresu u ožujku ove godine. Štoviše, čak je i jedna naša župna crkva (u 

Levanjskoj Varoši) pretrpjela štete od toga najnovijega razornog potresa.  

 

Ponukan teškim posljedicama toga razornoga potresa, ovime nadopunjujem svoju gore 

spomenutu okružnicu (od 23. prosinca 2020.; br. 987/2020) te Vas pozivam i molim da 

ovogodišnji liturgijski spomendan Gospe Brze Pomoći, 8. siječnja 2021., bude 

 Nadbiskupijski dan molitve i pokore za smirenje i prestanak pandemije 

te za žrtve potresa 29. prosinca 2020. 

 

U svojim molitvama i pokorničkim djelima objedinimo toga dana obje velike nakane i molimo 

zagovor i pomoć BDM Gospe od Brze Pomoći. Kao što se ovih dana čitava naša Domovina, a 

s njome i naša Nadbiskupija, pokazuje solidarnom u pružanju materijalne pomoći i saniranju 

štete nastale na privatnim domovima i javnim građevinama, tako se sada svi uključimo i u 

nadbiskupijski Dan molitve i pokore te i na taj način pokažimo velikodušnima i solidarnima sa 

svima koji trpe, kako zbog posljedica pandemije, tako i zbog posljedica navedenoga razornoga 

potresa.  

 

Neka nam BDM Gospa Brze Pomoći svima bude pouzdana pratiteljica, pomoćnica i 

zagovornica. 

 

 

 

     Domagoj Lacković      Đuro Hranić 

tajnik Nadb. ordinarijata          nadbiskup 


