
MARTINOVA LILIJA2. NEDELJA PO BOŽIČU, 3.1.
   živi in + farani
+ Jože OJSTERŠEK, živi in + iz družin OJSTERŠEK
+ Tilka ŠKORJA
od 9h do 11h bo v cerkvi priložnost za sveto obhajilo, pred-
hodno najavljenih, ločeno po posameznih gospodinjstvih
PONEDELJEK, 4.1., sv. Angela Folinjska, redovnica
7.30: + Anika VODIŠEK
          + Irena MAČEK
           v zahvalo in priprošnjo
TOREK, 5.1., sv. Janez Nepomuk Neumann, škof
18.00: + Stanislav KRAJNC 
           + Jože TUŠEK
            + Marija SVENŠEK
SREDA, 6.1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
7.00: živi in + farani
9.00: + Stanislav KLINAR
18.00: + Leopold BREČKO, obl.
             + Gašper SMRKOLJ
ČETRTEK, 7.1., sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
18.00: + Antonija PICEJ (zadušnica)
           + Zdenka GOTAR(zadušnica)
           + Janez KRIVEC
PETEK, 8.1.,sv. Severin Noriški, opat
7.30: + Alojzij SLAPŠAK
18.00:+ Terezija PILIH
           + Štefanija ULAGA
SOBOTA, 9.1., sv. Pij IX., papež
18.00: v zahvalo ob 50-letnici poroke
            + Ivan, 7. obl., Justina ŠKORJA in Fanika 
             BOUHA, 2. obl.

JEZUSOV KRST, 10.1. 
7.00: živi in + farani
9.00: + starši Karel in Jožefa PUŠNIK, Jože in
          Angela ŽNIDAR
10.30: + Martin TOPOLE, 2. obl.
           + Ana, Franc in Jožefa ZORKO
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Podeljeni zakramenti in zakramentali v 
nadžupniji Laško v letu 2020

Leto je naokoli in spet je na vrsti “verska statistika”, 
ki jo v laški nadžupniji radi temeljito predstavimo, 
vključno s primerjavo z obdobji zadnjih 50 let. Na-
vadno začenjamo s svetimi krsti. Ker je prihodnja 
nedelja - nedelja Svetega krsta, bomo temu zakra-
mentu posvetili celotno vsebino župnijskega lista, 
tokrat začnimo s poročilom o krščanskih pogrebih.
Smrt brata ali sestre v krščanski skupnosti ne priza-
dene le družine pokojnika, temveč celotno občestvo. 
V mesecih pandemije žal ni bilo mogoče ob pogre-
bu darovati svete maše. Mnogi se letos niste mogli 
posloviti od svojh dragih sosedov, sorodnikov in 
prijateljev. V več stoletni zgodovini je minulo leto, 
glede slovesov od naših dragih, najbolj boleče. A 
kljub vsemu živimo v veri, da se pokojnemu, ki 
nas je zapustil, Bog ne razodeva več v znamenjih, 
temveč iz obličja v obličje. V tem letu smo morali 
pogosto opravljati molitve in prošnje zasebno, da bi 
rajni s Kristusom prešel iz smrti v življenje. A tudi na 
ta način ostajamo povezani z rajnimi po Kristusu, ki 
nas združuje.
V letu 2020 je v nadžupniji Laško umrlo 67 faranov, 
32 moških, 35 žensk. (1 pokop bo v letu 2021)
Najstarejši moški je bil Ferdinand PAJK, star 99 let, 
najstarejša ženska je bila Ana CEROVŠEK, stara 96 let.
Z zakramenti usmiljenja je bilo pospremljenih 14 ra-
jnih. 20 jih je prejemalo sv. zakramente občasno ali 
do bolezni. 4 so umrli nagle smrti. Za 20 umrlih pa 
domači niso vedeli podatka, kdaj so nazadnje prejeli 
zakrament sprave, obhajila ali bolniškega maziljenja. 
Število cerkvenih pogrebov v preteklih 5-ih desetletjih: 
 leta 2010 63 faranov,
 leta 2000 67 faranov,
 leta 1990 70 faranov,
 leta 1980  64 faranov,
 leta 1970  57 faranov.

»Beseda je meso postala 
in se naselila med nami.«



Navodila za obhajanje svetih maš v 
mariborski metropoliji.

POVZETEK navodil, ki jih lahko najdete na spletni 
strani škofije Celje (https://www.skofija-celje.si):
V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, 
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 metropo-
lije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 
18.12. 2020.

2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo 
prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma dru-
žine. Prav tako naj prilagodijo 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 epidemi-
ološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še 
vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se pri-
poroča, da duhovniki svete maše ob praznikih in 
nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bo-
goslužnih 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 pomoč-
nike, 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:

- Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdra-
vim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne 
kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter 
katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
- V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogo-
služnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu: 1 
oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinj-
stva) na 30 m2. V površino cerkve se šteje vsa notra-
nja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, 
prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).
- Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves 
čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično raz-
daljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu 
razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta 
(klop) prosta oseb.
- Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo dru-
žiti ali zadrževati v okolici cerkve.
- Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
- Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito pre-
zračiti.
- Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo zdru-
ževanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. po-
slušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku.
-Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna 
pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra 
medosebne fizične razdalje med verniki.
- Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, 
dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgo-
voren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to 
velja za vstopanje v druge javne prostore.
- 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 pre-
zračuje 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 spoštova-
ti. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
- Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke 
se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih 
gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do 
nadaljnjega odloženi.
- 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 bol-
nika na domu nosi masko in si razkuži roke pred 
obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za 
prve petke so dovoljeni.
- Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s po-
grebno službo in ob upoštevanju vseh navodil 
NIJZ-ja. Z namenom, da se čakalne vrste za upe-
pelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne 
sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.
- Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne de-
javnosti se izvajajo na daljavo.
- Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje 
z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinj-
stvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si 
pred obiskom in po njem razkužita roke.

Ob vstopu v novo leto, prosimo Gospoda mo-
drosti, da bi znali čas prav uporabljati. Naj bo 
vsak dan ustvarjanja v Gospodovem vinogra-
du prežet z ljubeznijo. Tudi čas pandemije naj 
prečisti misli in besede, da bodo obrodile sado-
ve za večnost.


