
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE  
Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko 

nalogo v župniji. Bog povrni.  

Hvala, ker tudi v času epidemije na ustrezen 

preventivni način ohranjate  Božjo hišo čisto in lepo.  

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
MAJ Gazice / Zasap Gor. Krška vas  Cerkveni MPZ  
JUNIJ Hrastje Dol. Krška vas MePZ Cerklje 

Janez Žakelj, župnik; jnzzklj7@gmail.com; tel.: 041/321-019; 07/49-69-175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI K 

BOGOSLUŽJU 
Ob nedeljah so maše ob 

7'00 in 10'30 v  Cerkljah in 

ob 9'00 v Krški vasi. 
 

VABLJENI K 

MOLITVI 
Vsak dan pol ure pred 

sveto mašo molimo rožni 

venec. Posebej vabljeni k 

molitvi na prvi petek in 

prvo soboto v mesecu.  
 

DOBRODOŠLI V 

ŽUPNIŠČU 
Duhovnika zagotovo 

dobite po vsaki sveti maši 

ali po spodnjih kontaktih.  

 

Vabljeni k sodelovanju v 

rasti Božjega kraljestva 

med nami kot pevci, bralci, 

ministranti … 

BOG BLAGOSLOVI 

 
    

     

Prazen Božji grob v naši 
župnijski cerkvi. 

Slika na oltarju je že zelo 
stara in že dolgo ni bila 
uporabljena. Sedaj je 
nekoliko  popravljena 
ponovno našla svoje mesto. 
Vstali Kristus, angeli in vojaki 
so delo + s. Hermine Pacek. 
 

Prazen grob nam sporoča – 
Kristus je vstal – Aleluja! 
Premagal je trpljenje in smrt. 
V njegovi ljubezni  tudi mi 
dobivamo milost, da 
zmagamo temo greha in nam 
zasveti Večna luč upanja.  

 NOVA KORNA OGRAJA 

Andrej Turšič ml.  
 

 NOV VELIKONOČNI 

SVEČNIK – Meta Gasior  

 POPRAVILO IN SERVIS  

ZVONOV V KRŠKI VASI 
Silvester Lubšina, Zdravko Vegelj, 

Ivan Sumrak in Marjan Zagorc 

mailto:jnzzklj7@gmail.com


 

 

V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili,  
ni napisana ali je narobe napisana, me prosim obvestite. Za napake se opravičujem in 

jih bom tekom tedenskih oznanil popravil.  

Dne 4. 5. se pričnejo maše z udeležbo ljudstva, vendar s strogimi 
preventivnimi ukrepi. Preberite si jih in upoštevajte! 

6. 5.  SRE Dominik Savio, +1857, zavetnik ministrantov 
Cerklje 18'00 Bronislava Orehek, r. Jurečič 

7. 5.  ČET Bl. Gizela, +1060, kraljica in opatinja 
Cerklje 18'00 Mama Antonija, 20. obl., in vsi ++ iz družine Drobnič 
8. 5.  PET Viktor Črni, +303, milanski mučenec 
Krška vas 18'00 Za zdravje, za težke bolnike 

9. 5.  SOB Ludovika de Marillac, +1660, soustanoviteljica hčera krščanske ljubezni 
Cerklje 18'00 Po namenu sester 

10. 5.  NED 5. VELIKONOČNA NEDELJA; Apd 6,1-7; 1 Pt 2,4-9; Jn 14,1-12Iz 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte!« (Jn 14,1) 
Cerklje 7'00 Za farane  
Krška vas 9'00 Vuger, Baškovič in Ivanka Škofljanec 
Cerklje 10'30   Ivan Močnik ob rojstnem dnevu 
11. 5.  PON Mamert, +475, škof – zavetnik dojilj; priprošnjik ob suši in ob bolezni mrzlice 
Krška vas 18'00 Janez in Juljana Enoh, očeta in oba brata Dornik 
12. 5.  TOR Leopold Mandić, +1942, zavetnik spovednikov 
Cerklje 18'00 Antonija Retelj, 11. obl. 
13. 5.  SRE Marija Dominika Mazzarello, +1881, priporočajo se ji bolniki; FATIMSKA MATI BOŽJA 
Cerklje 18'00 Za zdravje 
14. 5.  ČET Bonifacij, +305, mučenec (sv. Pankracij 12.5., Servacij 13.5., Bonifacij 14.5.: LEDENI MOŽJE) 
Cerklje 18'00 Za duše v vicah 

15. 5. PET Zofija, +250, mučenka iz Milana; zavetnica vdov, za rast poljskih pridelkov  
Cerklje  18'00 Alojz Čebular, obl. 

16. 5.   SOB Janez Nepomuk, +1393, zavetnik duhovnikov, mostov, mlinarjev; proti obrekovanju in poplavam 
Cerklje 18'00 Ernest Marinček in vse ++ iz družine Marinček 

17. 5.  NED 6. VELIKONOČNA NEDELJA; Apd 8,5-8.14-17; 1 Pt 3,15-18; Jn 14,15-21 
»Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi.« (Jn 14,21) 

Cerklje 7'00 Franc Arh, 39. obl. / za farane    
Krška vas 9'00 Anton Jarkovič, 8. obl., in Toni  
Cerklje  10'30 Starši Kožar, brat Janez Ovsenik 

18. 5.  PON Erik, +1160, kralj, (mučenec), zavetnik Švedske in kmetov 
Krška vas 18'00 Jože in starši Gerjevič in Janez Poldan / (prošnji dan) 

19. 5. TOR Peter Celestin, +1296, puščavnik in papež, zavetnik knjigovezov 
Cerklje 18'00  V zahvalo za mamo in za zdravje ob 90-letnici Fanike Zorn / (prošnji dan) 
20. 5.  SRE Bernardin Sienski, +1444, zavetnik tkalcev volne, proti hripavosti, boleznim v prsih in krvavitvam 
Krška vas 18'00 Marija Škofljanec - Bogolin, obl., Viktor Škofljanec, Stanislava Bogolin    (p. d.) 
21. 5. ČET GOSPODOV VNEBOHOD / Hospicij (Gostoljubni), +581, samotar 
Cerklje 18'00   Mira, 5. obl.. in Jože, 8. obl., Špiler 
22. 5.  PET Marjeta (Rita) Kasijska, +1457, zavetnica bolniških negovalk 
Cerklje 18'00 Igor Vukšič ob rojstnem dnevu   
23. 5.  SOB Janez Krstnik de Rossi, +1764, apostol zapuščenih 
Cerklje 18'00 Frančiška Račečič, 20. obl.  

Pri pogrebih v času izolacije ni bilo pogrebnih maš – maš zadušnic, ker so 
bili pogrebi v ožjem družinskem krogu. Te bodo kasneje po dogovoru s 
svojci in bodo oznanjene v župnijskem listu. 
 

V tem »virusnem« času smo se poslovili od 
škofa ALOJZA URANA. Zelo pohvalno je, da so 
pogreb tega našega zelo priljubljenega škofa  
predvajali na TV Slovenija. Upokojeni 
ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran je 
bil rojen 22. januarja 1945 v Spodnjih 
Gameljnah, v župniji Šmartno pod Šmarno 
goro. Mašniško 
posvečenje je 
prejel 29. junija 
1970 v Ljubljani, v 

škofa ga je posvetil sv. papež Janez Pavel II. Za 
ljubljanskega nadškofa metropolita ga je 
imenoval sv. Janez Pavel II. 25. oktobra 2004, 
papež Benedikt XVI. pa je sprejel njegovo 
odpoved službi ljubljanskega nadškofa. V jutru 
velike sobote, 11. aprila 2020, je svojemu 
nebeškemu Očetu še enkrat izrazil svojo 
popolno pripravljenost: »Da, Oče« in odšel v svoj nebeški dom. V naši 
župnijski cerkvi je 28. 6. 2019 blagoslovil nove orgle.   
 
H Gospodu je v 85. letu življenja po zasluženo 
plačilo odšel tudi dolgoletni župnik na Studencu v 
novomeški škofiji ANTON BOBIČ. Rodil se je 1. 8. 
1935 v Kostanjevici na Krki. Mašniško posvečenje 
je prejel 29. 6. 1967 v Ljubljani. Kot kaplan je 
deloval Črnomlju. Od leta 1971, skoraj 49 let, je bil 
župnik na Studencu. Ves čas je z veliko 
požrtvovalnostjo in ljubeznijo oskrboval tudi Dom 
upokojencev in oskrbovancev na Impoljci. Zadnje 
leto se je boril s težko boleznijo. Od decembra je bival pri sestrah Corpus 
Christi na Čatežu ob Savi. Umrl je v bolnišnici v Brežicah. Pogreb je bil v 
petek, 24. aprila, na Studencu.  
 



 

 

VEROUK 
Na domači internetni strani http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/ je vsak teden objavljena 
kateheza, ki jo pripravljamo s slovenskim katehetskim uradom. Zaželeno je, da bi si snov  
pogledali in tudi v tem času poglabljali versko znanje in svoj odnos z Bogom. Nočem pa, da bi 
pri tem čutili neko prisilo, da bi to »morali« delati, ker so bili ti zadnji meseci za mnoge starše 
in otroke zelo naporni. Važno je, da tudi v teh težjih časih zaupamo, da je Bog z nami in vidi 
naš trud. Nekoč se nam bo ta trud poplačal. Do nadaljnjega torej NI verouka.   
Verouk bomo letos zaključili glede na stanje, ki je bilo pred 13. marcem. Pod nalogo se bo zapisalo, 
kolikšen del nalog so otroci glede na svoj razred naredili. Pri znanju so bili nekateri zelo pridni, saj so se 
naučili veliko molitev in obrazcev. Ko se bodo otroci še v tem šolskem letu vrnili v šolske klopi, lahko 

starši predvidevate, da se bo hkrati, isti teden, predvidoma začel tudi verouk.    
Ko se bo pričela šola (verjetno 18. 5.), se bo znova začel tudi verouk.  Preventivno bo gotovo 
bolje imeti manjše razrede (do 10). Prav tako vsi ukrepi, ki bodo dani za šolo (maske?, 
medsebojne razdalje), veljajo tudi pri verouku. Pri verouku bom večje skupine razdelil v 
manjše, zato bodite pozorni na spremenjen urnik. V primeru, da se otrok verouka ob danem 
terminu ne more udeležiti, me prosim pokličite in bomo skupaj določili primeren termin.   

Krška vas: 1. razred (30 minut) – ponedeljek ob 15'30 
Krška vas: 2. razred (30 minut) – ponedeljek ob 16'15 
Krška vas: 4 in 5. razred (30 minut) – ponedeljek ob 17'00 
Krška vas: 6. in 7. razred po maši – 18'30 (30 minut)  
Če bo vreme dopuščalo, bo verouk v Krški vasi potekal zunaj na zraku pod kozolčkom. 
 

Cerklje: 1. razred – fantje: sobota 16'00; dekleta 16'30 
Cerklje: 2. razred – fantje: sobota 17'00; dekleta 17'30  
Cerklje: prvoobhajanci – fantje: torek 16'15 (30 minut); dekleta: 17'00 (30 minut) 
Cerklje: birmanci – 8. razred: fantje: četrtek ob 16'00; dekleta: 17'00 
Cerklje: birmanci – 9. razred: fantje: petek ob 16'00; dekleta: 17'00  
Cerklje: 6. razred – dekleta: ponedeljek 6'30; fantje: torek 6'30  
Ostali razredi so pri verouku dovolj majhni, da lahko ostane verouk, tako kot je zapisano: 
4. razred: sreda 6'30; 5. razred: petek 6'30; 7. razred: četrtek 6'30 
Če bo vreme dopuščalo, bo verouk zunaj, drugače v veliki učilnici (pevska soba). 
 

Ves ta čas epidemije so vaše družine postale Cerkev v pravem pomenu besede. Če 
ste kaj molili doma, delali tedenske kateheze in se trudili živeti kot Božji otroci, naj to 
otroci ali vi zapišete v liturgični zvezek, da lahko tudi v spričevalo zapišem še dodatno 
pohvalo. Zaključevanje ocen velja za vse razrede, tudi prvoobhajance in birmance.  
 

POGREBI 
Letos smo imeli skupaj pet pogrebov. Zadnji podatek pri osebi je datum pokopa.    

- Ana Jankovič (1938) iz Krške vasi – 31. 1.  

- Marija Račečič, r. Račič (1926) s Skopic  – 1. 2.  
V času izolacije smo imeli v župniji tri pogrebe, in sicer:  

- Milena Kodrič, r. Kelhar (1935) s Črešnjic – 7. 4.  

- Pavla Andrejaš, r. Jurečič (1932) s Hrastja – 9. 4.  

- Branislava Žarn, r. Čučnik (1935) iz Velikega Mraševa – 28. 4.  

24. 5.  NED 7. VELIKONOČNA NEDELJA; MARIJA POMAGAJ; Apd 1,12-14; Pt 4,13-16; Jn 17,1-11 
Cerklje 7'00 Ivan Preskar, obl. in ob rojstnem dnevu 
Krška vas 9'00 Franc Gramc / za farane 
Cerklje 10'30 Ivana Slovenec ob rojstnem dnevu 
25. 5.  PON Gregor VII., +1085, papež 
Krška vas 18'00 Marjan Zajc ob rojstnem dnevu 
26. 5. TOR Filip Neri, +1595, zavetnik humoristov, za otroke, proti bolezni sklepov  
Cerklje  18'00 ++ iz družine Rudman ter Marija in Franc Piltaver 
27. 5. SRE Bl. Alojzij Grozde, +1943, mučenec 
Cerklje 18'00 Za otroke in mladino v čast in priprošnjo  
28. 5.  ČET German Pariški, +576, zavetnik jetnikov, glasbe, proti vročici in požaru 
Krška vas  18'00 Antonija Gramc, 6. obl., in Matija, 21. obl., in ++ Gramc s Skopic 

29. 5.  PET Maksim Emonski, +309, emonski škof / (ob 16'00 – po namenu zaročencev) 
Cerklje 18'00 Martin Gramc iz Lj. (pogrebna maša zadušnica +19. 4.), rojen na Gazicah  
 30. 5. SOB Ivana Orleanska, +1431, devica 
Cerklje 18'00 Ana Račič, 2. obl.  

31. 5. NED BINKOŠTI; OBISKANJE DEVICE MARIJE; Apd 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; Jn 20,19-23 
»Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda« (Jn 20,20b) 

Cerklje  7'00 ++ Klasič / za farane            
Krška vas 9'00 Ob obletnicah (v zahvalo in priprošnjo) Angela in Martin Piltaver 
Cerklje 10'30 Miha Horžen, 5. obl., starši Horžen in Žugič ter Anica Dušak 

1. 6.  PON MARIJA, MATI CERKVE; Justin, +165, mučenec, zavetnik filozofov 
Krška vas    18'00 Marija Račečič 
2. 6.  TOR Erazem, +303, škof in mučenec, pomočnik v sili, zavetnik strugarjev 
Cerklje    19'00 Zofka Kruljac, 30. dan – živela v Zagrebu  
3. 6.  SRE Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci, +1886, zavetniki Afrike in mladine 
drugje  Po danem namenu 
4. 6.  ČET Frančišek Caracciolo, + 1608, redovni ustanovitelj, zavetnik Neaplja in kuharjev 
Cerklje 19'00 Za duše v vicah  
5. 6.  PET Bonifacij, +754, škof in mučenec, zavetnik pivovarjev in krojačev  
Cerklje  18'00 Molitev pred Najsvetejšim / PRVI PETEK – obisk bolnikov, če bo dovoljeno 
Cerklje  19'00 Ana Baznik, 6. obl.  

6. 6.  SOB  Klavdij, +ok. 800, opat, zavetnik trgovcev z igračami in medenjaki 
Cerklje  18'00 Po danem namenu (po namenu zaročencev) 
7. 6. NED SVETA TROJICA 2 Mz 34,4-6.8-9; DanD 3,52-55; 2 Kor 13,11-13; Jn 3,16-18 
Cerklje 7'00 Tone Horžen, 3. obl.  
Krška vas 9'00 Franc Gramc  
Cerklje 10'30  Sestra Sonja Baznik in stari starši Unetič / za farane 

8. 6.  PON Medard, +560, škof, zavetnik kmetov, koscev, priprošnjik za dež in lepo vreme    
Krška vas 18'00 Za domovino, v zahvalo in priprošnjo za voditelje in zdravstvene delavce 
9. 6. TOR Primož in Felicijan, + 297, mučenca, zavetnika zdravilišč 
Cerklje 19'00 Franc Drobnič, 2. obl.  

10. 6.  SRE Bogumil, +1182, škof v Gneznu 
Krška vas 19'00 Anton Ajster, 8. obl.  

11. 6.  ČET SVETO REŠNJE TELO IN KRI – ZAPOVEDAN PRAZNIK 
Cerklje  18'00 Za dež, za blagoslov polja, vinogradov in naših ljubih domov  (procesija)  

 

http://www.zupnija-cerkljeobkrki.si/


 

 

ZAHVALA 
Zahvala vsem tistim darovalcem za maše, ki ste tudi v času epidemije darovali za svete 
maše in s tem podpirate duhovnika pri njegovem poslanstvu. Iskrena hvala nekaterim 
dobrotnikom za vaš dar pomoči za župnijo v teh težjih časih.  
 

MAŠE PO VASEH 
Maše po vaseh so zelo prijetne tudi zaradi druženja v vasi. Ukrepi glede prepovedi  
druženja še vedno veljajo. Da bi se pri teh mašah čim manj obremenjeno lahko družili, so 
te maše prestavljene na kasnejši, primernejši čas.  
 

VNEBOHOD 
Štirideset dni po Veliki noči je praznik Jezusovega vnebohoda. To je pomemben praznik 
Jezusove obljube, da ostaja z nami po moči Svetega Duha. V mnogih jezikih sta za nebo 
in nebesa isti besedi. Morda bi bolje razumeli praznik, če bi mu rekli »Vnebesahod«. 
Nebesa so namreč kraj, kamor je Jezus odšel, da nam prostor pripravi, in bo zopet prišel 
in nas k sebi vzel, da bomo tudi mi tam, kjer je on. On je pot, resnica in življenje.  
 

BINKOŠTI 
Petdeset dni po Veliki noči je praznik rojstva oznanjajoče Cerkve. Apostoli so prejeli 
Svetega Duha in začeli svetu oznanjati, da je Jezus za nas umrl in vstal in da so v njegovem 
imenu blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.  
 

ZAPOVEDAN PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA 
Četrtek po nedelji Svete Trojice je zapovedan praznik Svetega Rešnjega telesa. To je 
poseben praznik Evharistije, to je svetega obhajila. Po tem zakramentu na poseben način 
ostaja med nami Jezus. Hkrati pa se ob tem prazniku spomnimo, da Jezus ostaja med 
nami in nas blagoslavlja. Prosimo blagoslova za naše kraje, naše domove in družine.  
 

ŠMARNICE 
Šmarnic za otroke naj po navodilu škofov v cerkvi ne bi brali (18. člen). Da ne bi ta lepa 
Marijanska pobožnost šla mimo naših družin, pa imamo na razpolago več možnosti:   
1. V vetrolovu farne cerkve so na razpolago vse šmarnice, ki jih hranimo v župnijskem 
arhivu. Družina, ki bi se odločila, da bo šmarnice brala, jih lahko vzame kadarkoli. Če jih 
boste z družino prebrali, lahko tudi ostanejo vaše kot spomin na družinske šmarnice v 
času koronavirusa.  
2. Na spletni strani Slovenskega katehetskega urada – http://sku.rkc.si bodo vsak dan 
dostopne povezave do šmarnic. Za otroke jih je napisala Marjeta Cerar: Največji dar 
(besedilo, posnetek, šmarnični izziv – pobarvanka ali naloga za reševanje, povezovanje, 
labirint ..., slikica z nalogo). Za odrasle pa jih je napisal Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik 
Newman (besedilo, posnetek, šmarnična misel).  
3. Na Radiu Ognjišče bo šmarnice za otroke bral Jure Sešek v oddaji Bim bam bom ob 10.15, 
spremljali pa jih boste lahko tudi na TV Exodus ter na youtubu iz nekaterih župnij, kot so Cerklje na 
Gorenjskem in Novo mesto, kjer bo vsak dan pripravljala šmarnice druga družina. Možnosti je torej 
veliko, da lahko izberete. Najbolje in najlepše se bodo verjetno otrokom vtisnile v spomin šmarnice, 
ki jih boste brali vi sami. Lepo vabljeni.  

Družine, ki boste opravljale šmarnično pobožnost in kjer bodo otroci vsaj za 15 dni 
opravili primerno nalogo, me obvestite, da otrokom v imenu župnije za njihov trud 
podarimo otroško knjigo iz zbirke »Majhni blagoslovi«.   

GLAVNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV PRI POSTOPNEM UVAJANJU 
BOGOSLUŽJA V CERKVI. Dodatne informacije: https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk 

 

 Udeležba pri obredih je dovoljena samo zdravim osebam. 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 (prim. kan. 1248, § 2 ZCP). 

 V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko. 

 Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke.  

 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. (Priporočljivo torej za našo veliko farno cerkev je maksimalno 60 oseb.) 

 Dovoljeno je ljudsko petje z orglami brez sodelovanja pevskega zbora (zaradi bližine).  

 Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.  

 Darove vernikov se ob vhodu v cerkev lahko odda v košaro, ki se med darovanjem prinese pod oltar.   

 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. 

 Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut). 

 Verniki dolžnost nedeljske svete maše lahko izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu 
na kateri koli dan.  

 Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Potrebno je zagotoviti spovedno 
tajnost. Oba nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.  

 Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. 
največ 15 oseb (ustrezna razdalja in maske).  

 Prvo sveto obhajilo se preloži na jesenski čas. 
 Podeljevanje zakramenta birme je preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega 

leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki. 
 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. Duhovnik in bolnik morata biti ustrezno zaščitena. 
 Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Opravi se v navzočnosti 

najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil o sveti maši. 
 Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. 
 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 okužbami. 

 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, da v zahtevnem času epidemije molijo za zdravje in blagoslov našega naroda, da 
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. Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če 
bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bomo škofje sprejeli dodatne 
omejitve na področju bogoslužnega življenja naših skupnosti. 

https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk

