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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18) 
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 
začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je 
bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela. 
Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi 
namreč pričeval o luči,  da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj 
bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila 
na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni 
je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, 
ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak 
iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, 
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je 
pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je 
pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za 
milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu 
Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam 
je razlóžil. 

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji 

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta 

SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja 

upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 

31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, 

pregledali situacijo in se na temelju tega  odločili: 

1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske 

metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020. 

2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki 

oziroma družine. Prav tako naj prilagodilo urnike svetih maš tako, da se bodo lahko verniki 

razporedili. Na dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik daruje štiri svete maše. 

3. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je 

ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob 

praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, 

ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih 

elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne 

morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli 

sveto obhajilo izven svete maše. 

4. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko sodelujeta 

organist in tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo instrumentalna glasba. 

5. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri upoštevanju 

navodil in pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi. 

6. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. 12. 2020: 

1.      Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, 

naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, 

blagoslov našega naroda ter konec pandemije. 

2.     Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji: 

a)     V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor 

zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. 

Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje 

vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora 

(tlorisna površina).  

b)    Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov 

okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega 

gospodinjstva niso okuženi. 

c)     Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati 

medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem 

mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb. 

d)    Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve. 

e)     Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.  

f)     Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. 

solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist. 

g)    Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike. 

h)    Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. 

i)      Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri 

obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k 

obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra. 

j)      Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro). 

k)    Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali 

pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.). 

l)      Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.  

3.     Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja 

ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na 

dvorišču ali trgu oz. na travniku). 

4.     Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do 

duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem 

svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. 

omejitve, ki veljajo za svete maše. 

5.     Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja 

vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki. 

6.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), 

je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge 

javne prostore. 

7.     Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo 

#Ostanizdrav. 



 

 

8.  Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, 

posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 

2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu 

Ognjišče in Tv Exodus. 

9.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za maše. 

10.  Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med 

spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. 

Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico 

razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. 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. 

11.  Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin 

oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi. 

12.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik 

ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). 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. 

Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in 

po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni. 

13.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh 

navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da 

svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto. 

14.  Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo. 

15.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim 

gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si razkužita roke. 

16.  Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali 

redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni. 

17.  Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z 

navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov. 

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. 

odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna 

oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si. 

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda modrosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo 

vsak dan ustvarjanja v Gospodovem vinogradu prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj 

prečisti misli in besede, da bodo obrodile sadove za večnost. 

Msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, G. Rok Metličar 

Glede na navodila bomo imeli v naši župnijski cerkvi ponovno svete maše z udeležbo 
vernikov. V cerkev gre lahko istočasno 12 vernikov oziroma družin. Za nedelje bo 
potrebna predhodna rezervacija, ki jo najdete na spletni strani naše župnije. 

Župnijska statistika za leto 2020 

- Zakrament svetega krsta je prejelo 16 otrok (leta 2019 – 21 otrok). Od tega 6 dečkov 
in 10 deklic. Zakonskih je bilo 5 otrok, 9 otrok je bilo nezakonskih, iz civilnega zakona 
sta bila 2 otroka. 

- Prvoobhajancev je bilo 6 otrok (leta 2019 – 18 otrok) in dve odrasli osebi. 

- Zakrament sv. birme v letošnjem letu ni bilo (lani 27 mladih kristjanov). Je pa 
zakrament sv. birme prejela ena odrasla oseba. 

- Cerkveno se je poročilo 5 parov (lani 4 pari) 

- Cerkvenih pogrebov je bilo 36 (lani 25), od tega 23 moških in 13 žensk. Najstarejši 
moški je umrl v starosti 90 let, najstarejša ženska pa v starosti 99 let. Od tega previdenih 
6 oseb, neprevidenih je bilo 30 oseb (COVID umrlih bolnikov je bilo 5 oseb). 

Nedelja Jezusovega krsta - Navada je, da imamo na praznik Jezusovega krsta blagoslov 
malih otrok. Letos bo dogodek malo drugačen. Preko spleta prenašamo sveto mašo ob 
9.30. Med mašo bo duhovnik zmolil blagoslovno molitev, starši pa pokrižajte svoje 
otroke. 
Povezavo za prenos svete maše najdete na spletni strani župnije. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 3. januar 
2. nedelja po Božiču 

Presveto Jezusovo ime 

  †† iz družine Selišnik in Podbreznik  
  † Ana Hrašan (gr. 19) 
  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 4. januar 
Angela Folinjska, redovnica 

  800 †† Marija in Ludvik Geister 

  800 † Ana Hrašan (gr. 20) 

1800 Za milost spreobrnjenja 

TOREK, 5. januar 
Janez Nepomuk Neumann 

  800  † Ana Hrašan (gr. 21)   

  800  † Franc Koren (pog.) 

1800  Za milost spreobrnjenja 

SREDA, 6. januar 
Gospodovo razglašenje 

  800  Za milost spreobrnjenja 

  930 † Ana Hrašan (gr. 22)   
1100 Po namenu 
1800 † Viljem Glančnik 

ČETRTEK, 7. januar 
Valentin (Zdravko), škof 

  800  Za zdravje 

  800  † Ana Hrašan (gr. 23)   
1800 † Franc Koren 

PETEK, 8. januar 
Severin Norški, opat 

  800 Po namenu darovalca 

  800 † Ana Hrašan (gr. 24)  

1800 †† Milan in Rozalija Črepinšek 

SOBOTA, 9. januar 
Hadrijan, opat 

  800 † Jože Marodi 

  800 † Ana Hrašan (gr. 25) 

1800 Po namenu darovalca 

NEDELJA, 10. januar 

Nedelja Jezusovega krsta 

Gregor iz Nise 

  800 †† Ernest (obl.) in Jožica Rahle 

  930 † Ana Hrašan (gr. 26) 
1100 Po namenu 
1800 Za žive in †† župljane in dobrotnike 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 
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