Poziv na izbore u Gradu Mostaru
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Poštovani župnici, braćo svećenici!
Središnje izborno povjerenstvo već je ranije objavilo da se za grad Mostar, nakon punih 12 godina, 20.
prosinca, raspisuju Lokalni izbori. Bila je otvorena mogućnost da se glasuje dopisno, o čemu smo već
pisali i pozvali vas da upoznate povjerene vam vjernike. Kakav je odziv bio, to nije na nama da
provjeravamo.
Kada se određivao datum izbora onda smo službeno (18. srpnja) od Središnjeg izbornog povjerenstva
pitani da li se 20. prosinca u Katoličkoj Crkvi slavi "neki veliki vjerski praznik". Odgovorili smo 23.
srpnja (prot. br.: 730/2020.) da se ne slavi, ali da smo mišljenja da ovaj datum nije nikako prikladan iz dva
razloga:
1. S obzirom na upit slavi li se u nedjelju 20. prosinca neki "veliki vjerski praznik" odgovaramo da se ne
slavi. No, budući da je već tada božićno ozračje, predloženi datum ne čini nam se najsretnijim izborom.
To više što će postizborni proces , u kojem pretpostavljamo da će sudjelovati i vjernici katolici, ulaziti u
svete božićne dane. A to bi, se, smatramo moralo svakako izbjeći.
2. Zašto ponovno izdvajati Mostar iz Lokalnih izbora koji će biti raspisani za cijelu BiH. Uvijek smo
držali i, jasno, danas držimo, da grad Mostar treba biti u istom statusu kao sve druge jedinice lokalne
samouprave (gradovi i općine). Stoga ćete najbolje i najpravednije učiniti za ovaj Grad ako izbori u Gradu
Mostaru budu u istom danu kada se raspišu izbori za ostale jedinice lokalne samouprave.
Zašto se od Mostara opet pravi Grad slučaj, vjerujemo da svatko od nas ima odgovor. No, što je tu je. Na
ovu odluku više ne možemo utjecati. No, postoji nešto na što možemo, pa usudimo se reći i moramo. A to
znači da već sutra (Treća nedjelja došašća), a onda svakako na sam dan izbora , kao i u osobnim susretima,
budemo posve jasni i naglašavamo važnost izlaska na izbore; da se iz župnog oglasa uz trajnu - i crkveno
jedino moguću - uputu da se glasa po savjesti, isto tako, jednako tekstom i glasom, iščita obveza, a ne
samo usputni poziv, izlaska na izbore. O važnosti Mostara za naš Narod, pa onda i Crkvu, gdje se nalaze
sve središnje crkvene, znanstvene, zdravstvene, kulturne i druge vitalne narodne ustanove, vjerujemo da
nije potrebno pisati. Stoga još jednom poziv da u župnim oglasima na svim sv. Misama na Treću i Četvrtu
nedjelju došašća pozovete povjerene vam vjernike da obvezno iziđu na izbore.
Želeći vam svima zajedno i svakomu pojedinačno s povjerenim vjernicima blagoslovljen adventski hod i
pripravu na Božić, s poštovanjem vas pozdravljamo.
Don Željko Majić
generalni vikar
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