
PONOVNO MISE S VJERNICIMA 

 

U skladu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za sprečavanje zaraze 

COVID-19  navodimo preporuke za sudjelovanje na sv. misama:  

Prije svega potrebno je poštovati udaljenost između vjernika u crkvi od 

najmanje dva metra. To vrijedi i za udaljenost prilikom ulaza, izlaza, 

odlaska na pričest i neovisno o tome da li se u crkvi sjedi ili stoji. Nije 

određen broj koliko vjernika može ući u crkvu. No, prema navedenim 

prilikama ukoliko nema mogućnosti dovoljne distance ili udaljenosti ostale 

vjernike molimo da zauzmu svoje mjesto u hodniku uz crkvu ili  na 

prostoru ispred crkve jer su i ti prostori s ozvučenjem.   

Svim vjernicima preporučujemo da u crkvi koriste masku za lice.  Naša 

crkva bit će prozračena i dezinficirana pola sata prije sv. mise.  

Na ulazu u crkvu nalazit će se  sredstvo za dezinfekciju ruku. Prije ulaska u 

crkvu potrebno je učiniti dezinfekciju ruku. 

Na snazi su i dalje specifične mjere bez sv. vode na ulazu u crkvu, sv. 

pričest prima se isključivo na ruku te se izostavlja gesta mira.  

Molimo da ne idu  na euharistijsko slavlje oni vjernici koji imaju 

temperaturu veću od 37,2˚ C, ili ukoliko im se pojavio kašalj, kihanje i 

otežano disanje. 

Od danas su dopuštena vjenčanja, krštenja i ostali sakramenti,  uz 

poštivanje uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svjesni smo da 

mnogi postavljaju pitanja o prvoj sv. pričesti i krizmi. Do daljnjega je 

odgođeno. No, čim to bude moguće, iz naše Nadbiskupije poslat će nam 

novi raspored krizmi. Također naš nadbiskup mons. Đuro Hranić moli sve 

vjernike i roditelje da ne vrše pritisak na svećenike i ne požuruju s 

terminima jer je nužno ponajprije biti razborit, s obzirom da nije poznato 

kako će se razvijati situacija s pandemijom, a isto tako je dodao kako je 

moguće da dio krizmi bude krajem lipnja ili početkom srpnja, a vrlo lijepo 

razdoblje za slavljenje krizmi i pričesti je jesensko razdoblje. 

Od utorka župni ured radi po redovitom rasporedu. 


