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Ur.broj: 88/2020 

Zagreb, 22 prosinca 2020. 

 

- Članovima Nacionalnog izvršnog odbora 

- Konferenciji nacionalnih duhovnih asistenata 

- Područnim vijećima 

- Područnim ministrima 

- Mjesnim bratstvima 

 

 

 

 

Predmet: Upute o postupanjima u okolnostima pandemije bolesti COVID-19 

               nakon Odluke Stožera civilne zaštite RH o nužnim epidemiološkim mjerama 

               od 27. studenoga 2020. g. 

 

 

 

Radi pomoći životu i djelovanju naših bratstava, primivši i uvažavajući upute Predsjedništva 

Međunarodnoga vijeća OFS-a (MVOFS-a) od 1. studenoga 2020. pod naslovom „Pitanja u vrijeme 

pandemije“ (PVP), nakon sjednice Nacionalnog vijeća OFS-a 28. studenog 2020., konzultiravši se 

s Povjerenstvom NV-a za pravna i statutarna pitanja i uzimajući u obzir slične prethodne „Upute 

o postupanjima“ od 1. lipnja 2020., donosimo u sadašnjem času i okolnostima sljedeće upute:  

 

 

1. Izborne skupštine ili kapituli 

 

Mandat ministra i vijeća produžuje se, to jest izborna skupština/kapitul se odgađa, za razdoblje u 

kojem nije bilo moguće okupljanje (od 19. ožujka do 11. svibnja 2020. i – za bratstva s više od 25 

članova ‒ od 28. studenog do 21. prosinca 2020.) dodajući tome i razdoblje od dva mjeseca (usp. 

čl. 45. Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a). 

 

Poslije tog razdoblja, ako se izborna skupština/kapitul ne održi, područno vijeće, po formalnom 

činu područnog ministra, može, prema uputama Predsjedništva MVOFS-a: 

a) „Imenovati vijeće, određujući članove koji će ga činiti (slobodno popunjavanje službi, 

završni dio kan. 165 Zakonika kanonskog prava); 

b) Organizirati i sazvati slavlje izbornog kapitula (završni dio čl. 31,1 GK OFS-a); 

c) U iznimnim slučajevima, poput potpunog zatvaranja i ograničavanja kretanja za sve, može 

produljiti trajanje vijeća na određeno razdoblje (ZKP kan. 201 §2)“. 

 

Savjetuje se područnim vijećima da izaberu jednu od tri mogućnosti uzimajući pažljivo u obzir 

sve okolnosti konkretnoga mjesnog bratstva. 
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Daje se prednost trećoj mogućnosti, to jest da se u „iznimnim slučajevima“ ‒ prouzročenim osobito 

mjesnim epidemiološkim prilikama i ograničenjima te rizicima i odgovornošću s kojima u 

sadašnjim okolnostima moraju računati mjesno bratstvo i njegovi članovi (osobito s obzirom na 

dob članova) ‒ produži trajanje mandata na najviše šest mjeseci, ako je potrebno (osim već 

spomenutog produženja na dva mjeseca na temelju čl. 45. Statuta).   

Neka područno vijeće vodi računa o mogućnosti i vremenu održavanja izbornoga kapitula za svako 

pojedino bratstvo na temelju navedenih kriterija te na vrijeme obavijesti mjesno bratstvo o tomu 

je li izborni kapitul moguće održati. Također, u slučaju da se isti ne može održati, obavijestit će 

vijeće o načinu na koji će se služba popuniti, u skladu s jednom od dvije preostale mogućnosti koje 

su dane u uputama Predsjedništva MVOFS-a. 

 

 

2. Trajanje vremena uvođenja 

 

Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a određuje da vrijeme uvođenja (rada s aspirantima) 

„traje najmanje šest mjeseci“ (čl. 15,2). Budući da aspiranti zbog pandemije i epidemioloških 

okolnosti nisu iz objektivnih razloga mogli ostvariti pravo na formaciju, vrijeme u kojem su zbog 

toga bili spriječeni ne uračunava se u tih šest mjeseci nego se nadodaje po njihovu isteku (usp. 

PVP, upute Predsjedništva MVOFS-a).  

 

Stoga neka svako vijeće mjesnog bratstva procijeni za koje će razdoblje  produžiti „vrijeme 

uvođenja“, to jest odgoditi primanje u Red, vodeći računa o tomu da se obrade svi sadržaji 

predviđeni za ovo razdoblje formacije. Sami protek vremena nije dovoljan čimbenik formacije za 

primanje u Red, osobito u ovo vrijeme kada bratski susreti nisu mogući ili su znatno ograničeni.  

 

Podsjećamo, u kontekstu sadašnjih epidemioloških uvjeta, da obred primanja u Red mora biti 

jednostavan i skroman i da se održava za vrijeme slavlja službe riječi u krugu bratstva (Obrednik 

OFS-a, Prethodne napomene, br. 10). 

 

 

3. Trajanje vremena formacije 

 

Budući da ni kandidati zbog pandemije i epidemioloških okolnosti nisu iz objektivnih razloga 

mogli ostvariti pravo na formaciju, vrijeme u kojem su zbog toga bili spriječeni ne uračunava se u 

godinu dana (minimalno vrijeme), nego se nadodaje po isteku  predviđenoga vremena (usp. PVP, 

upute Predsjedništva MVOFS-a), vodeći računa o tomu da se obrade svi sadržaji predviđeni za 

ovo razdoblje formacije. Jednako kao i kod vremena uvođenja, sami protek vremena, osobito u 

situaciji kada su bratski susreti ograničeni ili nisu mogući, nije dovoljan čimbenik formacije koja 

je potrebna prije zavjetovanja. 

 

Stoga neka svako vijeće mjesnoga bratstva procijeni za koje će razdoblje produžiti „vrijeme 

formacije“, to jest odgoditi zavjetovanje.  

 

 

4. Slavlje obnove zavjetovanja i trajnog zavjetovanja 

 

I u sadašnjim epidemiološkim prilikama ostaju na snazi upute od 1. lipnja 2020. (točka 2,2-3) i 

treba ih u potpunosti primjenjivati. 
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5. Opća uputa Predsjedništva MVOFS-a o obredima primanja i zavjetovanja 

 

Dodajemo i opću uputu Predsjedništva MVOFS-a koja se odnosi na obrede primanja u Red i 

zavjetovanja: „Za ove obrede važna je nazočnost bratstva (radi njihove valjanosti). Budući da traje 

pandemija, nije moguće da  bude nazočno cijelo bratstvo, osobito ako ono ima mnogo članova. U 

tim će slučajevima vijeće odrediti prikladan broj sudionika, koji će predstavljati cijelo bratstvo, 

uzimajući u obzir maksimalni kapacitet mjesta na kojem se obred slavi (u skladu s propisima 

vezanima za COVID-19).“ 

 

 

6. Bratski i pastoralni pohodi 

 

Ostaju na snazi upute od 1. lipnja 2020. (br. 3). 

 

 

7. Redovne skupštine  

 

Ostaju na snazi upute od 1. lipnja 2020. (br. 4).  

 

Podsjećamo da za skupštine mjesnih bratstava i formativne susrete u mjesnim bratstvima vrijedi 

nalog Stožera civilne zaštite RH kojim se zabranjuje „održavanje svih javnih događanja i 

okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu“ iz Odluke Stožera od 27. 

studenoga 2020. Jednako tako će biti potrebno voditi računa o eventualnim novim odredbama i 

postupati u skladu s njima.   

 

8. Ostalo 

 

Zbog epidemioloških mjera koje su na snazi i ozbiljnosti opće situacije, neka se do daljnjega 

otkažu uobičajena bratska druženja nakon navedenih slavlja i susreta, ako se isti održavaju. 

 

__________ 

 

 

Podsjećamo vijeća bratstava na mjesnoj i područnoj razini, kao što smo učinili i u prethodnim 

uputama, da u odlučivanju o postupanju u pojedinim prilikama treba uvijek sudjelovati i duhovni 

asistent bratstva o kojemu je riječ. Neka se sve aktivnosti provode u dogovoru s poglavarima 

samostanskih i župnih zajednica uz koje se bratstva okupljaju. 

 

Također, u nekim biskupijama su na snazi strože mjere od onih koje vrijede u drugim dijelovima 

naše Domovine. Neka se braća i sestre pridržavaju uputa koje su donijeli biskupi onih biskupija 

na čijemu području žive i djeluju (usp. čl. 101, 1 GK OFS-a). 

 

U ovoj situaciji s kojom se suočavamo već dulje vrijeme, iznimno je važno imati jasnu 

komunikaciju između bratstava različitih razina, kao i unutar bratstva.  
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Ove upute su važne za sva bratstva i svu braću i sestre, i za aspirante u vremenu uvođenja i za 

kandidate u vremenu formacije, kao i za zavjetovane članove, jer svi oni imaju pravo biti 

informirani o održavanju skupština, izbora, zavjetovanja, susreta za formaciju i drugih događaja u 

svome bratstvu. Stoga se od vijeća mjesnih bratstava u sadašnjoj situaciji traži da pronađu način 

na koji će cijelo bratstvo upoznati sa sadržajem ovih Uputa kao i sa sadržajem Uputa od 1. lipnja 

2020. (Ur. br. 19/2020) ako to nije ranije učinjeno. 

 

Nacionalno vijeće će pratiti situaciju i mjere koje će biti na snazi te će donijeti druge upute ako 

one budu potrebne. 

 

I u ovoj prigodi potičemo svu braću i sestre da se u zabrinjavajućim okolnostima sadašnje 

pandemije, kao pripadnici crkvenog reda, na svojim okupljanjima dosljedno pridržavaju uputa 

crkvenih vlasti i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

 

 

Mir i dobro! 

 

 

 

 

Predsjednik Konferencije 

Nacionalnih duhovnih asistenata: 

  

Nacionalna ministra: 

 
fra Anto Pervan, OFMCap 

  

 

Anđa Slunjski, OFS 

 


