
OKRUŽNICA O KANONSKOM DOPUŠTENJU POTREBNOM ZA VODITELJE DUHOVNIH VJEŽBI, 

MOLITVENIH SUSRETA ZA OZDRAVLJENJA I SLIČNIH DUHOVNIH SUSRETA 

Biskup, 2001-08-23 

U posljednje vrijeme sve nas više zapljuskuju senzacionalističke vijesti o čudesnim propovjednicima, 

iscjeliteljima fizičkih bolesti i psihičkih smetnji, samozvanim prorocima, egzorcistima i drugim 

zanesenjacima. Vijesti, razasute po raznim profanim novinama, kad se malo bolje pogledaju i prouče, našu 

katoličku vjeru više degradiraju nego promoviraju. 

        Da bi se takvim pojavama stalo u kraj i da bi se - što u njima ima vrijedna i plemenita - stavilo u 

crkvene okvire, nadzor i red, kako bi sve bilo na dobro katoličke vjere, Katoličke Crkve i radi duhovne koristi 

vjernika i samih voditelja, ovim potvrđujem i određujem: 

  

1) Homilije. I dalje vrijedi uobičajena praksa, u skladu s kanonskim propisima, da neki zakoniti župnik, 

župni upravitelj ili redovnička zajednica može pozvati svećenika, izvan hercegovačkih biskupija, koji ima 

kanonske ovlasti od svoga mjesnog Ordinarija, da održi prigodnu homiliju pod sv. Misom u župi ili 

zajednici. 

  

2) Duhovne vježbe. Dijecezanski i redovnički svećenici, koji na hrvatskom jezičnom području (BK BiH, 

HBK, BKJ) imaju redovite kanonske ovlasti, mogu kao i do sada na području hercegovačkih biskupija 

držati duhovne vježbesvećenicima i drugim vjerničkim zajednicama, osim ako im je ovaj Ordinarijat izričito 

uskratio ili uskrati takve ovlasti. Sve se može provjeriti na Ordinarijatu ili zahtjevom da takav svećenik 

pokaže celebret (tj. dopuštenje svoga mjesnog ordinarija da kanonski može slaviti sv. sakramente). 

  

3) Razni duhovni seminari. Župni uredi i redovničke ustanove dužni su na ovaj Ordinarijat pravovremeno 

dostaviti imena ostalih inozemnih svećenika i biskupa, izvan hrvatskoga jezičnog područja, a pozvani su 

da drže duhovne vježbe, duhovne seminare i slične duhovne susrete, na kojima se propovijeda i 

tumači Riječ Božja. Zajedno s imenima i molbom dostavit će se i kopija celebreta dotičnoga inozemnog 

svećenika ili biskupa, koji će, nakon napismeno danog odobrenja ovog Ordinarijata, moći voditi takva 

duhovna vježbanja. 

  

4) Terapeutski duhovni susreti. U skladu s Naputkom o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje, 

Kongregacije za nauk vjere, od 14. rujna 2000., a koji je nedavno u hrvatskom prijevodu župnicima 

dostavljen, župni su uredi i redovničke ustanove na poseban način dužni na ovaj Ordinarijat pravovremeno 

dostaviti imena svećenika i biskupa, domaćih i inozemnih, koji se pozivaju na tzv. iscjeliteljske 

molitvene duhovne susrete, gdje se u vjerskom i propovjedničkom ozračju izvode pokušaji ozdravljenja. 

Da se izbjegnu moguće zloporabe (Naputak, u Disciplinskim odredbama, § 3, str. 24, spominje oblike koji 

bi "sličili histeriji, prijetvornosti, teatralnosti ili senzacionalizmu"), takvim pozvanim svećenicima ili biskupima 

nije dopušteno voditi iscjeliteljske i slične duhovno-molitvene susrete u katoličkoj religioznoj atmosferi na 

području hercegovačkih biskupija bez izričita odobrenja, napismeno dana, ovog Ordinarijata. 

  

5) Egzorcizmi. Sve kao pod točkom 4) vrijedi i za eventualne voditelje egzorcizama. 

Biskup 

 


