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U nastaavku su "Dodatne upute" iz naše biskupije u Mostaru u vezi pandemije.

Poštovani župnici, braćo svećenici!
Prema izvješćima epidemiologa i kriznih stožera, pandemija koronavirusa pomalo jenjava. Bogu hvala! S
tim u vezi razni krizni stožeri izdaju nove mjere za vlastita područja. Tako ovih dana možemo čuti kako
će se vjernici u Hrvatskoj nakon 45 dana vratiti u crkve na sv. Mise. Bogu hvala. Mi smo uspjeli sve ovo
vrijeme u granicama dopuštena broja u crkvama i neograničena broja pred crkvama (dakako uvijek
poštujući odredbe mjerodavnih kriznih stožera) slaviti sv. Mise "s narodom".
Ovih dana od tih istih stožera još uvijek nemamo novih mjera koje bi se uskladile npr. s mjerama u
Hrvatskoj. Štoviše, u ovom vikendu vraćene su neke od onih koje su prije nekoliko dana bile ukinute
(ponovo je na snazi policijski sat za ova tri dana: 1.-3. svibnja), a stručnjaci (infektolozi i epidemiolozi)
pozvali su nas da vas zamolimo na obdržavanje ovih mjera. Vjerujem da je dovoljan razlog da ih uvažimo
ako je, npr., samo u ovom tjednu, dakako u neke dane, samo u Mostaru bilo više zaraženih nego u cijeloj
Hrvatskoj dotičnoga dana.
Budući da naši vjernici prate ne samo domaće nego i vijesti u Hrvatskoj, s obzirom na odredbe koje se
tiču vjerskoga života u RH, valja imati na umu da se automatizmom ne primjenjuju na naše prostore.
Upravo kao što su, barem što se tiče slavlja sv. Misa, sve ovo vrijeme bile su na snazi drugačije odredbe.
Stoga vas ovim pozivamo da, kao i do sada, poštujemo odredbe domaćih kriznih stožera te u crkvama bude
onoliko osoba koliko je dopušteno, a oni koji ostaju izvan crkve da drže propisanu fizičku udaljenost od 2
metra. Možda bi bilo najbolje, dok ne dođe do drugačijih mjera, dakako kada nam to vremenski uvjeti
dopuštaju, da sv. Mise slavimo na otvorenom, o čemu je bilo govora i u prvoj okružnici, 19. ožujka: „Gdje
je to moguće, ako dolazi više vjernika na sv. Misu, neka se postave vanjski razglasi ili da se sv. Misa slavi
na otvorenom u nadolaznim proljetnim danima.“
Isto tako i sve druge mjere iz dosadašnjih okružnica ostaju na snazi, jednako jesu li posrijedi sakramenti
sv. ispovijedi, bolesničkoga pomazanja, ili odgađanja slavlja sakramenata Prve sv. Pričesti, sv. krizme i
blagoslova polja, koja, kako je rečeno, zbog društvena događanja izvan sakramentnoga i liturgijskoga
slavlja mogu dovesti do - ne daj Bože! -proširenja zaraze.
U posljednje vrijeme ima upita (npr. jučer u zajedništvu sa svećenicima nakon sv. Mise u čast sv. Josipa
Radnika) o milostinji. Već smo rekli da se milostinja ne kupi. No, vjernicima uvijek ostaje mogućnost (pa
i vjernička obveza) da dadnu svoj milodar. Hoće li to sada biti u postojećim kasicama u crkvama ili će
župnik naći neki drugi način i na nj upozoriti vjernike, to ostavljamo pastoralnoj razboritosti svakoga
župnika. Ali uobičajeno skupljanje neka se još uvijek ne prakticira.

Molimo na poseban način u ovom Gospodinu mjesecu zagovor naše nebeske Majke po milosti – Zdravlje
bolesti da nas zagovara kod svoga Sina i našega Spasitelja da nas Uskrsli Gospodin zajedno s Ocem
snagom Duha Svetoga oslobodi od svakoga zla i tjelesnoga i duhovnoga.
Srdačno vas pozdravljam
Don Željko Majić
generalni vikar
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