
  

ODREDBE BISKUPA HBK 
u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19 

19. ožujka 2020. 
 

Svjesni sadašnjih zahtjevnih okolnosti, a kao 
dionici odgovornosti za zdravlje i život vjernika i 
drugih građana, te u skladu s najnovijim mjerama 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i 
Ministarstva zdravstva, mi, biskupi Hrvatske 
biskupske konferencije, donosimo privremene 
mjere koje stupaju na snagu u petak, 20. ožujka 
2020. i traju do drugačije odluke. 
 

1. Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i 
očuvalo zdravlje stanovništva, sve se svete mise, 
slavlja sakramenata, sakramentala, pučke 
pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji i svi 
sastanci otkazuju do daljnjega, kako unutar 
zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima. 

2. Svećenici neka slave svetu misu bez 
sudjelovanja zajednice, a u skladu s odredbama 
Rimskoga misala upotrijebit će se oblik „Reda mise 
bez naroda“. Neka istodobno žarko ustraju u 
molitvi Časoslova i razmatranju, prinoseći prošnje 
za Božji narod i sav svijet. 

3. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u 
Hrvatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na 
nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi. Neka vjernici 
ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim 
djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim 
sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih 
slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih 
elektroničkih sredstava. Neka se tijekom prijenosa 

euharistijskog slavlja posebno združe primanjem 
duhovne pričesti. 

4. Potrebno je vjernicima, napose djeci, mladima i 
obiteljima posredstvom elektroničkih medija 
omogućiti pristup katehetskim i drugim duhovnim 
sadržajima. O tome, neka po odredbi 
dijecezanskih biskupa, skrbe katehetski uredi ili 
druga tijela i službe koje su na pomoć župnicima u 
njihovu pastoralnom djelovanju. 

5. Neka crkve za vrijeme trajanja epidemije budu 
otvorene isključivo pod sljedećim uvjetima: 
a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu 
zdravih vjernika koji su bez simptoma akutne 
plućne bolesti; 
b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše 
deset osoba pazeći pritom da razmak između 
osoba bude barem 2 metra; 
c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno 
otvorena vrata, uz mjere pojačane higijene i 
svakodnevnog čišćenja. 

6. Slavlje sakramenta ispovijedi i bolesničkoga 
pomazanja ne može se slaviti do daljnjega, osim u 
smrtnoj pogibelji. 

7. Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz 
strogo pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih 
uputa mjerodavnih državnih institucija. Pokojnici će 
biti sprovedeni i pokopani u prisutnosti najbliže 
rodbine, a mise za pokojne bit će slavljene nakon 
ukidanja ovih mjera. 
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8. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno 
skrbe u staračkim domovima i drugim sličnim 
ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih 
ustanova za prevenciju infekcija. 

9. Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te 
crkveni arhivi ostaju zatvoreni do daljnjega. Vjernici 
se mogu obratiti navedenim ustanovama isključivo 
telefonom ili elektroničkom poštom. 

10. Katolički vrtići, škole i druge odgojno-
obrazovne i dobrotvorne ustanove dužne su 
slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike 
Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i 
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. 

11. U crkvenim ustanovama u kojima živi više 
osoba, kao što su svećenički domovi, redovničke 
kuće, sjemeništa, neka se ograniče izlasci i 
kontakti s posjetiteljima izvana. 

Svećenici i ostali pastoralni djelatnici neka objave 
ove upute u župnim časopisima, oglasnim pločama 
ili na web-stranicama. 

Podsjećamo vjernike da nam je svima kršćanska 
dužnost posvjedočiti solidarnost i učiniti sve da bi 
se spriječilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u 
prigodu da, unatoč ovoj kušnji, u nadi budemo 
radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. 
Rim 12,12). 

Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje 
ovoga korizmenog vremena, a molitva za zdravlje i 
blagoslov našega naroda i drugih hrvatskih 
građana u ovom izazovnom vremenu neka bude 
ustrajna. 

Moleći zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja 
bolesnih, u Gospodinu vas pozdravljamo. 

 

KARDINALOVO  
PISMO VJERNICIMA  
– poticaj na molitvu 
 

Draga braćo i sestre, 
ove je godine, naša priprava za slavljenje otajstva 
Vazma u korizmenome vremenu, u vremenu 
molitve, posta i djela milosrđa, na poseban način 
obilježena ozračjem suočenosti s bolešću  
COVID-19. Nadziranje i suzbijanje te bolesti 
zahtijeva pridržavanje odredbi zdravstvenih 
djelatnika, mjerodavnih služba u društvu, uputa 

Hrvatske biskupske konferencije, te osobnu i 
zajedničku odgovornost koja se odnosi i na 
pojedinačne vjernike i na našu nadbiskupijsku 
zajednicu. 

Uz one koji su izravno uključeni u zdravstvenu skrb 
i organizaciju društvenih služba, svatko od nas na 
svoj način može biti solidaran sudionik u 
pomaganju i u brizi za svoje bližnje, posebno u 
pomoći starijim i osamljenim osobama. To je 
ujedno i način da očitujemo svoje čovjekoljublje i 
domoljublje. 

Ipak, kao vjernici pojedinačno i zajedno pozvani 
smo ponajprije – moliti. Molitva je neizostavna u 
našemu vjerničkom životu. Ona ima posebnu 
učinkovitost i za nju gotovo da ne postoje 
ograničenja. Pomoću molitve mi smo dionici 
otajstva Božje prisutnosti, sigurni smo da nas naš 
nebeski Otac ne ostavlja prepuštene nevoljama, 
nego čuje naše prošnje i vapaje. Događaje i 
doživljaje, kao i njihova značenja, ponekad teško 
procjenjujemo, ali i dalje ostajemo čvrsti u vjeri da 
nas naš nebeski Otac ljubi i da vidi što nam je 
potrebno. 

Zato NASTAVIMO MOLITI za ljude zahvaćene 
bolešću, za liječnike i zdravstvene djelatnike. 
Molimo posebno za obitelji, za članove koji su 
odvojeni i udaljeni, kao i za one koji su – u 
posebnim okolnostima – na drukčiji način zajedno: 
da ponovno otkriju vrijednost najbližih; nove oblike 
očitovanja ljubavi i poštovanja, strpljenja i rasta u 
dobru. 

Hrvatski su se vjernici tijekom povijesti pred 
prijetnjama uvijek okupljali u molitvi Blaženoj 
Djevici Mariji i svojim svetim zaštitnicima. I danas 
na svetkovinu svetoga Josipa, Zaručnika Blažene 
Djevice Marije i svetoga zaštitnika naše Crkve i 
domovine Hrvatske, osjećam se potaknutim da 
vas, dragi vjernici, pozovem na intenzivniju 
molitvu u ovo posebno vrijeme. Uputimo 
Gospodinu molitvu svoga srca, moleći na one tri 
nakane koje su sadržane u prvim redcima molitve 
sv. Josipu: »JOSIPE, O OČE SVETI«, drage 
hrvatskomu vjerničkom puku: 

1. Molimo ga da „ČUVA KUĆU I DA JU 
POSVETI“, misleći na naše obitelji, našu 
domovinu i na čitav svijet koji je naš zajednički 
dom, koji je proizišao iz Stvoriteljeve ljubavi. 
Molimo njegov zagovor da nas zlo ne učini zlima, 
nego da nas Božja milost i u zlu posvećuje. Ondje 



gdje je svetost, ne vlada sebičnost, nego darivanje. 
To je tako zorno pokazao sveti Josip čuvajući i 
brinući se za Obitelj. 

2. Molimo svetoga Josipa „DA SE SVA OBITELJ 
SLOŽI“, da nas kao vjernike, kao nadbiskupijsku 
zajednicu i kao narod upućuje na osluškivanje 
Božje volje i na temelje sloge koja je sposobna 
činiti čuda, što je već toliko puta potvrđeno. 
Razjedinjenost i razdor, nepoštivanje bližnjih; ne 
gledanje obzora koji vidi onkraj prolaznosti i 
zemaljskoga, dovodi do slabosti obitelji, naroda i 
svekolikog čovječanstva. 

3. Kao treće molimo svoga Zaštitnika „DA SE 
LJUBAV SVETA MNOŽI“. Ondje gdje se nalazi 
kušnja znamo da je moguće pronaći i vrijednost. 
Umnažanje ljubavi i u ovoj je bolesti vidljivo. Ljubav 
je vidljiva po onima koji su najčešće nevidljivi, a 
žrtvuju se za druge. Zahvalno gledajući njihov 
primjer, tražimo načine pružanja ljubavi, počevši 
od najbližih. 

Draga braćo i sestre, siguran sam da ćemo iz ovih 
teškoća, s Gospodinovom pomoći, izaći vjernički 
zreliji i čvršći. Na tome putu izlaska potrebni su 
nam i dovoljno SNAŽNI ZNAKOVI. To vidim u 
obnovi osobne i obiteljske molitve. Otkrijmo 
bogatstvo zajedničke molitve u obitelji. Neka naše 
obitelji uistinu budu kućne Crkve. 

Toplo preporučujem molitvu KRUNICE 
BLAŽENE DJEVICE MARIJE, kojom smo kao 
Crkva i narod zazivali pomoć, pouzdavali se u 
Gospodina i bili oslobođeni od zla i nevolja. Osim 
toga, prilažem i prigodnu MOLITVU koju 
preporučujemo moliti u vremenu širenja bolesti. 

Stoga ovime pozivam sve katoličke vjernike da u 
obiteljskom zajedništvu ili pojedinačno svaku 
večer mole. Svaka obitelj i pojedinci neka izaberu 
način na koji će živjeti taj molitveni trenutak, bio on 
duži ili kraći, u skladu s onim što kome najbolje 
odgovara. 

Bilo bi lijepo da se moli uz upaljenu svijeću, pročita 
jedan odlomak iz Svetog pisma i razmatra Božja 
Riječ, eventualno otpjeva neka pjesma i moli 
Krunica Blažene Djevice Marije (ili neka od 
desetica). Vjerujem da će roditelji pritom uputiti 
pouku svojoj djeci, spomenuti se nekih trenutaka iz 
života obitelji u kojima je Bog očitovao svoju 
blizinu, osvježiti povijest i spomen pokojnih. To je 

također prikladan trenutak da se u obitelji osmisli i 
redovitiji način molitve jednih za druge. 

Gospodin najbolje pokazuje put kojim trebamo ići u 
molitvi koja nas otvara djelovanju Duha Svetoga. 
Sigurni smo da Duh Sveti obnavlja našu vjeru, 
nadu i ljubav, te nas jača u nasljedovanju Isusova 
spasonosnoga puta Križa i Uskrsnuća. 
Na sve zazivam Božji blagoslov! 
Vaš nadbiskup, 

+ Josip kard. Bozanić, v.r. 
U Zagrebu, na svetkovinu sv. Josipa,  
19. ožujka 2020. godine. 
 

Molitva u vremenu  
širenja bolesti 
 

Svemogući vječni Bože, okrjepo u nevoljama, 
potporo u slabostima, od Tebe sva stvorenja 
primaju život i dobivaju životnu snagu. 

Dolazimo k Tebi, zazivajući Tvoje milosrđe, jer 
spoznajemo, živeći iskustvo širenja bolesti, kako je 
ovozemaljski život krhka stvarnost. 

Tebi povjeravamo bolesnike i njihove obitelji: udijeli 
zdravlje njihovu tijelu, duhu i duši. Svim članovima 
društva pomozi vršiti povjerene im pozive i zadaće 
te jačati duh međusobne solidarnosti. 

Podupiri i nadahnjuj liječnike i sve zdravstvene 
djelatnike u njihovoj službi, a osobito njegovatelje 
koji izbliza skrbe za bolesne. 

Ti, koji si vrelo svakoga dobra, blagoslovi ljudsku 
obitelj; odagnaj od nje svako zlo, a Crkvi i svim 
kršćanima daruj nepokolebljivu vjeru. 

Ne ostavi nas u kušnjama zaraze koja unosi 
nesigurnost i nemir. Svojom nas milošću oslobodi 
straha, da bismo živjeli u vedrini i radosti, 
zahvaljujući Ti obnovljena srca. 

U Tebe se, Gospodine, uzdamo i Tebi uzdižemo 
svoju prošnju, jer si Ti, dobri Oče, Začetnik života, 
u zajedništvu s Duhom Svetim i sa svojim Sinom 
Isusom Kristom, Liječnikom duše i tijela, koji živi i 
kraljuje u vijeke vjekova. Amen. 

Presveta Bogorodice Marijo, Zdravlje bolesnih – 
moli za nas!  
Sveti Josipe, Zaštitniče Crkve i naše Domovine – 
moli za nas!  
Blaženi Alojzije Stepinče – moli za nas!



 

 
Dragi župljani, 
svete mise nisu ukinute! Ja ću i dalje slaviti svete 
mise na sve nakane koje su upisane za svagdanje, 
kolektivne i nedjeljne mise. Pridružite se kroz 
molitvu i primanje duhovne pričesti. Kateheza i 
susreta u župi nema do daljnjega, ali ostanimo 
povezani u molitvi i pratimo katehetske i druge 
duhovne sadržaje preko različitih medija. 
 

Kapela će biti otvorena: 
PONEDJELJAK - SUBOTA: 17,30 - 20,00 
NEDJELJA: 15,00 - 18,00 
za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez 
simptoma akutne plućne bolesti. Zbog ograničenog 
broja mjesta (9), prijavite se preko župne web ili  
facebook stranice. Molimo jedni za druge i budimo 
solidarni u pomaganju i u brizi za svoje bližnje, 
posebno u pomoći starijim i osamljenim osobama. 
Pretvorimo ovu krizu u prigodu da, unatoč ovoj 
kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u 
molitvi postojani (usp. Rim 12,12). 
 

Vaš župnik Antun 

U tijeku je miroljubiva molitvena inicijativa za 
očuvanje nerođenog života: 40 DANA ZA ŽIVOT. 
Molitveno bdijenje nastavljamo kod kuće. Sad se 
možete svi pridružiti! 
 

Budući da SHKM još nije otkazan, i dalje pozivamo 
obitelji naše Župe da prime na smještaj sudionike 
SHKM-a! Prijave traju do sljedeće nedjelje. 
 

Otkazuje se preduskrsna akcija Župnog Caritasa 
za najugroženije župljane. 
 

Do sada smo prikupili : 
1. za SHKM  1.820 kn 
2. za naše mladomisnike 8.650 kn 
3. za fotokopirni stroj 5.100 kn 
 

Hvala svima koji su već dali svoj prilog!  
Molimo one koji će svoj prilog uplatiti na žiroračun 
da naznače svrhu uplate. Neka to sve bude na veću 
slavu Božju i na čast bl. A. Stepinca! 

KALENDAR I MISNE NAKANE 
NEDJELJA, 22. ožujka Lea Rimska  Za žive i pokojne župljane 

IV. KORIZMENA NEDJELJA  + Milan Kašnar, Zlatko Jiruš, ob. Gerenđir 

1Sam 16, 1b.6-7.10-13a; Ps 23; Ef 5, 8-14; Iv 9, 1-41  + Marija Grgić 

PONEDJELJAK, 23. ožujka Turibij 
 

+ Ante i Anica, Mihael Mišo 
Balen,  Iz 65, 17-21; Ps 30; Iv 4, 43-54 

UTORAK, 24. ožujka Katarina Švedska 
 Kolektivna 

Ez 47, 1-9.12; Ps 46; Iv 5, 1-3a.5-16 

SRIJEDA, 25. ožujka BLAGOVIJEST 
 + Gina Vidović 

Iz 7, 10-14; 8, 10; Ps 40; Heb 10, 4-10; Lk 1, 26-38 

ČETVRTAK, 26. ožujka Montan i Maksima 
 + Viktorija i Branko Kir 

Izl 32, 7-14; Ps 106; Iv 5, 31-47 

PETAK, 27. ožujka Ivan Damašćanski 
 Kolektivna 

Mudr 2, 1a.12-22; Ps 34; Iv 7, 1-2.10.25-30 

SUBOTA, 28. ožujka Priska 
 

+ Martin, Franjo i Anka 
Vešligaj Jr 11, 18-20; Ps 7; Iv 7, 40-53 

NEDJELJA, 29. ožujka Siksto  Za žive i pokojne župljane 

V. KORIZMENA NEDJELJA  + Vera i Josip Bartolek 

Ez 37, 12-14; Ps 130; Rim 8, 8-11; Iv 11, 1-45  + Bogdan Cizel, Nežika i Šimun 


