
Maše v prihodnjem tednu 

29. NED. MED LETOM, 18.10., misijonska ned. 

 živi in + farani 

 + Terezija PLANKO in vsi njeni umrli 

 + Boštjan OJSTERŠEK in starši ROZMAN 

 + Stanislav, 24. obl., starši KRAŠOVEC in rodbina IVŠEK 

PONEDELJEK, 19.10., sv. Pavel od Križa,  

 priprošnja k Materi Božji za zdravje v družini in za mir  

+ Alenka Pesko PASARIĆ 

TOREK, 20.10.,  sv. Uršula, devica, mučenka 

 + Peter, obl., brat Franc in Lojzka KOLŠEK 

+ Jože in Kristina HRASTNIK 

SREDA, 21.10., sv. Matej, apostol, evangelist 

+ Marija MAČEK  

+ Marija OČKO 

ČETRTEK, 22.10., sv. Janez Pavel II., papež 

 + Jože TUŠEK 

+ Franc KEKEC 

PETEK, 23.10., sv. Roman, škof 

 priprošnja za zdravje 

SOBOTA, 24.10., sv. Anton Marija Claret, škof, red.  

+ Justina ŠKORJA, 2. obl. 

+ Stanislav ALEKSENCEV 

+ Milan, 8. obl., starši ŽABKAR in DOBOVIČNIK 

30. NED. MED LETOM, 25.10., žegnanjska n.  živi in + farani 

za Božji blagoslov in zdravje v Sloveniji ter v svetu 

+ Nežika, Franc in PUŠNIKOVI ter iz rodbine KOLAR (Doblatina) 

+ Franc, obl., in žena Angela ŠANCA 

V laškem župnišču smo v karanteni, do vključno 22. oktobra, in, Bogu hvala, zdravi. Župnik iz 

naše pastoralne enote, ki je bil na testu za Covid-19 pozitiven, ima odrejeno izolacijo do 26. 

oktobra.  

En velik Bog-lonaj za vašo pomoč, požrtvovalnost in dobroto raznovrstnih darov, ko te dni 

doživljamo karanteno. 



  

Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19 (povzetek) 

Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom 

preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje 

ordinariji sprejemamo naslednja navodila: 

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše 

duhovnika brez vernikov. 

2.Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov. 

Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto 

obhajilo izven obreda svete maše.  

Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne 

kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to 

velja za vstopanje v druge javne prostore. 

Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra 

medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). 

Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset 

vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije. 

3. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, 

ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok. 

4. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. Maše po pogrebu ni. 

5. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti pripravijo 

snov za verouk po spletu.  

6. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo 

odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245). Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, 

zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo. 

7. Verniki naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas 

molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).  

8. Ko verniki prihajajo v sakralni prostor za zasebno molitev in odhajajo iz njega, naj 

upoštevajo medosebno razdaljo. 

9. Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na 

pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav 

tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče 

pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne 

(npr. rožni venec). 



10. Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in 

ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske vaje. 

11. Obhajanje 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. Duhovnik med obiskom bolnika na 

domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke 

so dovoljeni. 

12. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, 

naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter 

konec pandemije. 

13.Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in 

zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne 

omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. 

14.Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-

cerkev.si. 
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