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4. velikonočna nedelja
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,1-10)
Tisti čas je rekel Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v ovčjo stajo
skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata,
je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče
po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo
za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred
njim, ker ne poznajo glasu tujcev.«
Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril. Jezus je znova
spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli
pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor
vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja
samo zato, da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga
imeli v obilju.«
Iz navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih
cerkvah v času epidemije COVID-19
Slovenski škofje ordinariji smo na seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference
(SŠK), ki je potekala 23. aprila 2020, sprejeli nove ukrepe na področju ustavno
zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine do individualnega in
kolektivnega vidika svobode veroizpovedi ter se odločili za postopno vzpostavitev
javnega bogoslužja v cerkvah. Čeprav epidemija COVID-19 še ni končana, želimo
vernikom z novimi navodili omogočiti dostop do zakramentov in življenja v župnijah.
Nova navodila veljajo od ponedeljka, 4. maja 2020, do preklica.
Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov ter
slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno z Zakonikom cerkvenega prava,
Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores ter v okviru
avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi in ob upoštevanju državnih
predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov določajo naslednje:
I. Sveta maša
1. Župniki in drugi duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:
- Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne
kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in
drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše
spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja
najvarneje.
- V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal,
ruta ipd.).

- Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom,
ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci.
- Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5
metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za
družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
- Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
- Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena.
- Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem
gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra.
Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in
možnosti okužbe.
- Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se
obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si
masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po
njem si mora razkužiti roke.
- Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo
1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje
izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.
- Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora
nositi masko. (Pri nas bo ob vhodu v cerkev za darove košara.)
- Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).
2. Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske
svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.
Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo
spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in
trpljenje.
II. Zakrament svete spovedi
- Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete
spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki
jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5
metra.
- Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena
tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja
je osebna spoved.
III. Podeljevanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega
maziljenja
- Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti
najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu
primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. V primeru zaporednih krstov je treba
prostore predhodno prezračiti.
- Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče
podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob
nedeljah oz. delavnikih.
- Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih

sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo
zaščitne maske.
- Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in
bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za
ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za
preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.
IV. Pogrebi
- Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni
obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko
darovana ob upoštevanju določil v poglavju I) Svete maše tega navodila.
- Med pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra.
V. Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in šmarnice
- Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj
(sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave,
koncerti, proslave itd.). Izobraževanje in srečanja lahko potekajo na daljavo po spletu.
Kateheti naj v dogovoru z župniki prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s
svojimi otroki. Vsebina je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega
urada oz. župnij.
- Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju
navodil in predpisov državnih ustanov.
- Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš oziroma
po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah
letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom
šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za
otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.
VI. Katoliške karitativne ustanove
- Katoliške karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo pomoči v enakem
obsegu ob upoštevanju državnih navodil ter že sprejetih varnostnih ukrepih.
VII. Bogoslužni in drugi cerkveni prostori
- V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod
pogojem, da so v prostoru osebe med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra in se upoštevajo
ostali preventivni ukrepi (maske, uporaba razkuževalnih sredstev in zračenje prostora).
- Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi
sredstvi (kljuke vrat, klopi, tla). Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo
razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost
pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne prostore: razkužiti si mora roke in si
nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh
pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti odprta za javnost.
- Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri
vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z
blagoslovljeno vodo.
- Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so odprti za
obiskovalce le po predhodnem dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po
telefonu ali spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi
zaščitno masko ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v
pisarni, odprti za javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto

zračiti. O odprtju in urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna
oseba posebej.
VIII. Splošna priporočila
- Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj
bodo še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov,
zdravstvenega osebja in čimprejšnji konec epidemije.
- Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih
zaščitnih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi
rokami. Izogibajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
- Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja,
da v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega
naroda. V mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast devici Mariji. Prav tako naj se
slovenska katoliška občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo
rožni venec za prenehanje epidemije.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 3. maj
4. velikonočna nedelja,
nedelja Dobrega Pastirja
Filip in Jakom ml., apostola
PONEDELJEK, 4. maj
Florijan, mučenec
TOREK, 5. maj
Gotard, menih, škof
SREDA, 6. maj
Dominik Savio, dijak

- †† starši Jurkovšek
- †† Jože in Marija Krivec, Stanislava Gajšek
in starši
- za žive in †† župljane in dobrotnike
800 po namenu
1800 † Uroš Čanžek
800 † Janko Babič
1800 po namenu
800 † Frančiška Verdev
1800 po namenu

ČETRTEK, 7. maj
Gizela, opatinja

800 po namenu
1800 † Mihael Lukanc (obl.)

PETEK, 8 maj
Viktor, mučenec

800 po namenu
1800 po namenu

SOBOTA, 9. maj
Izaija, prerok

800 po namenu
1800 † Angela Tratnik

NEDELJA, 10. maj
5. velikonočna nedelja
Job, svetopisemski mož

800 † Stanislav Gorenjak
930 † Majda Kink
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Ludvik Lešek (obl.)
1600 Miklavž: †† Jože in Nada Magdalenc
ter Anton Bevc
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