HINDUISTIČKA VJERSKA ZAJEDNICA HRVATSKE
Hinduistička vjerska zajednica Hrvatske slijedi filozofiju Sat Sanatan Dharme, istinsku vezu sa
Božanskim jastvom, ono što drži društvo i civilizaciju u skladu uz upoznavanje sa vječnim zakonima
koji upravljaju univerzumom.
HVZH je registrirana vjerska zajednica čiji začeci postojanja u Republici Hrvatskoj sežu još od
1984. godine, a od 2019. godine dodijeljen joj je i poseban savjetodavni status
pri Gospodarskom i socijalnom vijeću UN-a (ECOSOC).
Aktivnosti i rad zajednice i svih njenih službenika i članova počivaju na principima
međureligijske i međurasne tolerantnosti i dijaloga, uvažavanja ljudskog roda kao cjeline, uvažavanja
svih živih bića, okoliša, poštivanju tradicija i njegovanju mirotvorstva.
Hinduistička vjerska zajednica Hrvatske u svojem djelovanju izdvaja:
• U Zagrebu, 9. listopada 2005. u su-organizaciji Hrvatskog saveza Joge u svakodnevnom životu i
Hinduističke vjerske zajednice Hrvatske održan je prvi mirovni samit u slobodnoj Hrvatskoj: "Svjetski
mirovni samit Sri Swamija Madhavanande i poruka Mahatme Gandhija". Samit je održan u koncertnoj
dvorani „Vatroslav Lisinski“. Na kraju samita posađeno je prvo Stablo Mira u Hrvatskoj.
• Sudjeluje u sadnji stabala mira širom Hrvatske. Do sada je posađeno nekoliko tisuća stabala, u
većim gradovima, u kopačkom Ritu, na obroncima Žumberka, Plješivice itd.
• Sudjeluje i suorganizira Molitve za mir svake godine 21. rujna, Međunarodnog dana mira
proglašenog od UN-a.
• Suorganizira obilježavanja 2.listopada Gandhijevog rođendana i UN-ovog Međunarodnog dana
nenasilja kroz okrugle stolove, konferencije i predavanja. Najveći event u ovoj kategoriji je bila
Međunarodna jednodnevna konferencija u Umagu 2010.
• 2017. smo organizirali u suradnji sa Indijskim veleposlanstvom u Hrvatskoj niz putopisnih predavanja
i izložbi fotografija „Himalaja – gdje oblaci prenose poruke“ u Karlovcu, Zagrebu, Rijeci i Vukovaru.
• Od 2017. redovno organiziramo, u suradnji sa Indijskim veleposlanstvom u Hrvatskoj, i niz koncerata
klasične indijske muzike te besplatna multimedijalna događanja i predavanja o Indijskoj kulturi,
praznicima i tradiciji u Zagrebu, Labinu, Rijeci, Vukovaru itd. Izdvojili bi kao primjer jedno od
posljednjih, događanje „Rađasthan – zemlja kraljeva“ koje se održalo 9. ožujka 2018. u zagrebačkom
Muzeju za umjetnost i obrt, u suradnji Grada Zagreba, Hinduističke vjerske zajednice i Indijskog
veleposlanstva u Zagrebu. Događanjem je obilježen i 8 ožujak, Međunarodni dan žena kroz
predstavljanje velike indijske pjesnikinje Mire Bai i dvije poznate Hrvatice koje su obilježile prošlost,
Cvijete Zuzorić i Ane Katarine Zrinski.

Redovna okupljanja se održavaju jednom tjedno u formi satsanga, a redovno proslavljamo i
obilježavamo glavne hinduističke festivale.

