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“Spet kliče nas venčani maj”

Nekaj točk glede vzpostavitve javnega bogosluž-
ja v slovenskih cerkvah

Sveta maša:
Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simp-
tomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne 
temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravst-
veno 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 raz-
kužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci. 
Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnos-
tno 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. 
V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ 
toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju 
varnostne razdalje 1,5 metra.
Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bo-
goslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne 
razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna opravila med sveto mašo 
(podaja bogoslužnih predmetov ipd.).
V zakristiji, kjer se duhovnik in sodelavci pripravljajo na sveto 
mašo, se mora upoštevati razdalja 1,5 metra. Če je zakristi-
ja majhna in te razdalje ni možno spoštovati, se bogoslužni 
sodelavci pripravijo v cerkvi.
Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
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 na-
mestijo 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.
Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih 
in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno 
državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 oseba-
mi prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani 
civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na prostem 
z upoštevanjem omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje 
v zaprtih prostorih ali na prostem pred sveto mašo ali po njej je 

podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno.
6.  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 (prim. kan. 1248, § 2 
ZCP). 

***
Sveta spoved naj poteka izven spovednice. Spovedanec in spov-

ednik nosita masko in upoštevata razdaljo 1,5m.
***

Slovensnosti prvega svetega obhajila se prestavijo na jesen 
(spremljali bomo navodila).

***
Do preklica verouka ni! Starši skupaj z otroki predelajte snov.  

Molite skupaj kot družina.
***

Običajna oblika šmarnic letos odpade! Šmarnice lahko potekajo 
samo preko spleta. Vabljeni, da jih družinsko oblikujete.

***

LATINSKI PREGOVOR
Aiunt multium legendum esse, non multa. -- 

“Pravijo, da je treba veliko čitati, ne pa karkoli.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
09.05. - Jesenova ravan in Čreta
16.05. - Ogeče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
09.05. - Dol
16.05. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

NEDELJA, 03.05. - 4. velikonočna
REČICA: za + Ota LAHA, Petra in Pepco PODKORITNIK
JEDERT:  za žive in rajne

PONEDELJEK, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec
TOREK, 05.05. - sv. Gotard, škof
SREDA, 06.05. - sv. Dominik Savio, mladenič
ČETRTEK, 07.05. - sv. Gizela, opat
PETEK, 08.05. -  sv. Viktor (Zmago), mučenec

19:00 REČICA: za + Jožico FERME

SOBOTA, 09.05. - sv. Pahomij, puščavnik
10:00 REČICA: za + Cvetka TAŠKARJA

NEDELJA, 10.05. - 5. velikonočna nedelja
08:30
10:30

JEDERT: za + Nežo, Matija in vse + KNEZOVE
REČICA: za + Stanka, Ivanko in Ivana TRBOVCA

PONEDELJEK, 11.05. - sv. Estela (Zvezdana), mučenka
TOREK, 12.05. - sv. Pankracij, muč.
SREDA, 13.05. - sv. Servacij, muč.
ČETRTEK, 14.05. - sv. Bonifacij, muč.
PETEK, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenka

19:00 REČICA: za + Edvarda ČEPERLINA

SOBOTA, 16.05. - sv. Janez Nepomuk, mučenec
10:00 REČICA: za + Marinko PODKORITNIK

NEDELJA, 17.05. - 6. velikonočna nedelja
08:30
10:30

REČICA: za + Rozalijo in Franca GAJŠKA
JEDERT:  za žive in rajne

NEDELJA, 03.05. - 4. velikonočna
za + Ano, Jožeta PODPEČANA in sorodnike
po namenu SEVČANOV

PONEDELJEK, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec
TOREK, 05.05. - sv. Gotard, škof

08:00 za + Filipa JURKOŠKA

SREDA, 06.05. - sv. Dominik Savio, mladenič
ČETRTEK, 07.05. - sv. Gizela, opat

18:00 v zahvalo za uspešno dokončanje del

PETEK, 08.05. -  sv. Viktor (Zmago), mučenec
SOBOTA, 09.05. - sv. Pahomij, puščavnik

08:00 za + Stanka ZUPANA in + ZUPANOVE iz Ogeč

NEDELJA, 10.05. - 5. velikonočna nedelja
08:30 za + dva Edija CVEKA, starše in sorodnike

PONEDELJEK, 11.05. - sv. Estela (Zvezdana), mučenka
TOREK, 12.05. - sv. Pankracij, muč.

08:00 za +

SREDA, 13.05. - sv. Servacij, muč.
ČETRTEK, 14.05. - sv. Bonifacij, muč.

18:00 za + Borisa ŠENJUGA (1. obl.)

PETEK, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenka
SOBOTA, 16.05. - sv. Janez Nepomuk, mučenec

08:00 za + rodbino SEME

NEDELJA, 17.05. - 6. velikonočna nedelja
08:30 za + Ivana in Ivano SUHADOLNIK

NEDELJA, 03.05. - 4. velikonočna
za + Angelo, Ivana ULAGA in Jožeta FRECETA

PONEDELJEK, 04.05. - sv. Florijan (Cvetko), mučenec
TOREK, 05.05. - sv. Gotard, škof
SREDA, 06.05. - sv. Dominik Savio, mladenič
ČETRTEK, 07.05. - sv. Gizela, opat
PETEK, 08.05. -  sv. Viktor (Zmago), mučenec

17:30 za dobro voljo, moč, pogum in modre odločitve

SOBOTA, 09.05. - sv. Pahomij, puščavnik
09:00 za + Ivana GUČKA

NEDELJA, 10.05. - 5. velikonočna nedelja
10:30
14:00 

za + Milana OŽKA
KOLMAN: za + Srečka in Silvestra DEŽELAKA

PONEDELJEK, 11.05. - sv. Estela (Zvezdana), mučenka
TOREK, 12.05. - sv. Pankracij, muč.
SREDA, 13.05. - sv. Servacij, muč.
ČETRTEK, 14.05. - sv. Bonifacij, muč.

17:30 za + Angelo BIDERMAN

PETEK, 15.05. - sv. Zofija (Sonja), mučenka
17:30 za + Pavlo, Alojza KLEPEJA in Dragota BUČEK

SOBOTA, 16.05. - sv. Janez Nepomuk, mučenec
09:00 za + Frančiško LAPORNIK

NEDELJA, 17.05. - 6. velikonočna nedelja
10:30 za + Friderika RAJHA


