
 

 
 

Kdor pa pride skozi vrata, 

je pastir ovac.  

Njemu vratar odpre in  

ovce poslušajo njegov glas 

in svoje ovce kliče po imenu 

in jih vodi iz staje.  

Ko vse svoje spusti ven,  

hodi pred njimi  

in ovce gredo za njim,  

ker poznajo njegov glas. 

Za tujcem pa ne bodo šle, 

ampak bodo  

bežale pred njim, 

ker ne poznajo glasu tujcev.« 
 

(Jn 10,2–5) 
 

 

POSTATI ČLOVEK IN PRISTNI OZANJEVALEC 
 

 V neki župniji so v tednu pred nedeljo duhovnih pokli-
cev otrokom višjih razredov verouka dali nalogo, naj na-
pišejo, zakaj imamo duhovnike. Odgovorov je bilo več 
kot sto. Skoraj v vseh pa se je tako ali drugače ponavlja-
la misel: duhovniki so zato, da molijo, da imajo mašo in 
učijo verouk. Včasih tudi obiskujejo bolnike. 
 Precej odgovorov je pri tem naredilo vtis – pa čeprav 
ni bilo naravnost povedano – da so duhovniki neke vrste 
priganjači. Če jih ne bi bilo, ne bi bilo treba hoditi v cer-
kev, ne k verouku, ne k spovedi in doma ne bi bilo po-
trebno moliti. Na enem listku je kar naravnost pisalo: Če 
ne bi bilo duhovnikov, bi Bog ostal v cerkvi sam. 
 Na enem od lističev pa je pisalo: Duhovniki niso in so 
potrebni. Niso, ker nekateri ljudje brez njih brez težav ži-
vijo; so, ker nas učijo evangelij. – Otrok, ki je to zapisal, 
ni prišel do zaključka, da tisti, ki zanemarja evangelij, 
zanemarja sebe. Lepo pa je to povedal neki nadarjeni 
srednješolec, ki je svojemu katehetu priznal: Jaz posta-
jam kot računalnik, naredite iz mene človeka. 
 Da nekdo vse bolj postaja kot računalnik, da se žene 
za ocenami, da stlači v možgane čim več znanja in da s 
tem morda ugaja svojemu stremuštvu, za vse to duhov-
nik ni potreben. Tudi ne zato, da streže svojemu telesu, 
nazadnje postane svetu odveč in ga odložijo nekje na 

pokopališču. Da pa nekdo postane človek, bitje srca in duha, ki ljubi in zasluži biti ljubljen, ki 
spoznava vrednote in se zanje odloča, ki ceni mir, srečo in veselje ter vse to deli z drugimi – za 
to je potreben nekdo, ki te reči oznanja in zanje priča. 
 Duhovnik nam pomaga, da moremo razvijati v sebi najgloblje težnje, posebej še naravna-
nost v neskončnost in v večnost. Duhovnik je po svojem poklicu pričevalec večno živega Kri-
stusa, je oznanjevalec novega neba in nove zemlje, je znanilec velikonočnega veselja.  
 In da bi sleherni duhovnik lahko bil tak, je potrebno, da zanj in to milost tudi molimo. Vsi kris-
tjani smo povabljeni, da si od dobrega Boga izprosimo takšnih duhovnikov. Naj jih dobri Bog 
blagoslavlja in jim vliva moči, da takšni (p)ostanejo. Po njihovem zgledu naj bomo tovrstni 
oznanjevalci v vsakdanjem svetu tudi mi vsi. 

Po: Beseda da besedo 
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Svete maše: 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     3.5. 
Sv.Filip in Jakob, ap. 

 

zasebno 
 

10h Za vse župljane obeh župnij 

 

Ponedeljek       4.5. 
Sv. Florijan, mučenec 

Palčje 19h +i starši Abram, Palčje 50, obletna 

Torek              5.5. 
Sv. Angel, red., mučen. 

Trnje 19h +Zorko Tomažič, Trnje 97, zadušna 

Sreda             6.5. 
Sv. Dominik Savio 

Trnje 19h +Ivan Tomšič, Trnje 7, osmina 

Četrtek           7.5. 
Sv. Gizela, opatinja 

Juršče 17,30 +Marija Žužek, Juršče 24, 30. dan 

Petek             8.5. 
Sv. Bonifacij IV.,papež 

Zagorje 19h +i Rebec Palčje 25, obletna 

Sobota            9.5. 
Sv. Izaija, prerok 

Zagorje 19h +Tone Kavčič, Zagorje 115, 30. dan 

5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 

                     10.5. 
Sv.Damijan de Veuster 

Trnje 
Trnje 

Zagorje 

  8,30 Branje šmarnic, litanije Matere Božje, blagoslov 
  9h Za vse župljane obeh župnij 

10,30 V čast sv.Florijanu za gasilce 

 
- ŠMARNICE: V petek smo začeli Marijin mesec maj in z njim povezano ljudsko 
pobožnost šmarnic. Zaradi coronavirusa so v cerkvah omejitve. Zato bo šmarnič-
na pobožnost za družine z otroki doma. Družinam veroučencev že pošiljam 
vsak dan šmarnično branje. Če bi želele še katere družine to branje, naj mi spo-
ročijo svoj e-mail na mojega: niko.strancar@rkc.si in jim ga bom pošiljal. Na radiu 
Ognjišče so šmarnice za otroke od ponedeljka do petka ob 10,15 uri, v soboto 
pa med Sobotno iskrico ob 9h. Šmarnice za odrasle so ob delavnikih med sv. 
mašo ob 19h.  
- Če želite imeti odrasli šmarnice v cerkvi, jih lahko imate v Kleniku ob 20h, v 
Palčju ob 19h; na Jurščah pa se dogovorite, če jih boste imeli skupaj v cerkvi. V 
Zagorju bodo šmarnice ob 20h ali med mašo. Gotovo je lepo, če imamo šmarnič-
no pobožnost skupaj; a vendar -glede na koronavirus- moramo biti bolj previdni! 
- SV. FLORIJAN, ZAVETNIK GASILCEV goduje jutri. Sv. mašo za vse gasilce 
žive in rajne bom daroval v nedeljo ob 10,30 v Zagorju. Vabim tudi gasilce iz Pal-
čja. Dogovorite se, kako se boste organizirali in kako sodelovali pri tej slovesnosti 
glede na omejitve, ki veljajo zaradi koronavirusa. - Gasilcev se je spomnil tudi g. 
škof Jurij na tej-le povezavi: https://we.tl/t-FvIKUzefmQ 
- OBHAJANJE BOLNIKOV IN OSTARELIH: Ker doslej ni bilo mogoče obiskovati 
in obhajati bolnike, bom to storil ta teden v petek, 8.5. dopoldne. Sporočite mi, h 
komu naj pridem in prinesem Jezusa! 
- SVETI OČE FRANČIŠEK je 25. aprila 2020 naslovil na katoličane posebno 
pismo s povabilom, da bi v mesecu maju, ki je na poseben način Marijin mesec, 
molili rožni venec s prošnjo, da bi nam Božja Mati Marija pomagala v preizkušnji 
pandemije. 

mailto:niko.strancar@rkc.si
https://we.tl/t-FvIKUzefmQ


 
 

Papež v pismu vabi vernike, naj po domovih ta mesec molijo rožni venec, skupaj 
v družini ali sami z dodanima dvema molitvama, ki ju je dal na razpolago vsem.  
Papež Frančišek je podkrepil vabilo z besedami: »Naša Mati nam bo pomagala, 
da se bomo z več vere in upanja soočili s tem časom preizkušnje, ki ga prestajamo«. 
Sveti oče opisuje rožni venec kot preprosto in močno orodje, ki nam lahko 
pomaga v tem času preizkušnje zaradi epidemije. Na tak način želi sveti oče pov-
abiti katoličane, da bi kot povezano občestvo molili za vse, ki trpijo, so preizkušani 
ali delujejo kot zdravstveno osebje in lajšajo trpljenje bolnikom. 
 

- NAVODILA, ki so jih izdali slovenski škofje glede SVETE MAŠE: 
1. Župniki in drugi duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:  
a. Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe 

dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim 
bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej 
svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega 
zdravstvenega stanja najvarneje. 

b. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno za-
ščito (šal, ruta ipd.). 

c. Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim 
sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci. Če župnija ne more 
zagotoviti razkužilnega sredstva, se župnik obrne na lokalno civilno zaščito oz. 
škofijskega ekonoma. Če razkužila ni mogoče zagotoviti, svetih maš z udele-
žbo vernikov ni mogoče obhajati. 

d. 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.  

e. V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, 
kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. 

f. Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sode-
lavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so 
le nujna opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.). 

g. V zakristiji, kjer se duhovnik in sodelavci pripravljajo na sveto mašo, se mora 
upoštevati razdalja 1,5 metra. Če je zakristija majhna in te razdalje ni možno 
spoštovati, se bogoslužni sodelavci pripravijo v cerkvi. 

h. Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 
i. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena (glej 24. točko 

tega navodila), zato duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno 
vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem ver-
nikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923). 

j. 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. 

k. Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.  
l. 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 



4. maj 
FLORJAN 

 

Sveti Florijan, čigar ime v slovenskem prevodu 
pomeni Cvetko, spada med najbolj znane in 
najbolj češčene ljudske svetnike. Upodabljajo 
ga kot rimskega častnika s čelado in zastavo 
ter z vedrom ali golido v roki, ko gasi gorečo 
hišo ali vas pod seboj. Je zavetnik gasilcev.  
Iz življenja svetega Florijana vemo le malo za-
nesljivega. Menda se je rodil v bližini današ-
njega Dunaja. Naj bi  bil rimski uradnik v mestu 
Celtium, današnjem St. Pöltnu. Med preganja-
njem kristjanov za časa cesarja Dioklecijana je 
tudi v rimski provinci Norik izšel ukaz, da mora 
vsakdo darovati rimskim poganskim bogovom 
ali pa umreti. Državni namestnik Akvilinij je po-
skrbel za strogo izvajanje tega ukaza. Florijan 
je to odločno zavračal in je neustrašeno priznal 
svoje krščansko prepričanje rekoč, da je pri-
pravljen za Kristusa pretrpeti tudi najhujše mu-
ke. Ko se je Akvilinij iz njega norčeval, je Flori-
jan prosil Boga za pomoč. Akvilinij je vojakom 
ukazal, naj Florijana prebičajo, potem pa mu z 
ostrim železjem trgajo meso s pleč. To muče-
nje je Florijan pogumno prestal. Tedaj je ce-
sarski namestnik odločil, naj Florijana vržejo v 
reko Enns. Vojaki so mu okoli vratu navezali 
težak kamen in ga vrgli v valove narasle reke. 
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vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju 
masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 

m. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno raz-
daljo 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 nemo-
ten prehod. 

2. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, 
mora nositi masko. 

3. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).  
4. Če je cerkev premajhna, da bi se v njej verniki lahko udeležili svete maše ob 

upoštevanju varnostnih ukrepov medosebne razdalje, naj duhovniki uvedejo do-
datne nedeljske svete maše (npr. sobotna večerna sveta maša, ki velja za ne-
deljsko, dodatna nedeljska sveta maša itd.).  

5. Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih za-
konov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so 
javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe te-
ga števila s strani civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na pro-
stem z upoštevanjem omejitve števila 
navzočih vernikov. Zadrževanje v zapr-
tih 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 duhov-
no obhajilo ter darujejo Bogu svoje 
molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 
2 ZCP). 

Ostala navodila so v nadaljevanju v 
elektronski obliki na naslednjih stra-
neh! 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
PRIHRANEK –  »Prihranila sem nekaj denarja,« 
ponosno poroča Nika svoji mami. –  »Kako ti je to 
uspelo?« – »Tvoje anonimno pismo sosedi sem ji iz-

ročila kar v roke.« 



 
 

Št. 119/20 

Ljubljana, 30. april 2020 

 

 

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogo-

služja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19 
 

 

Slovenski škofje se zahvaljujemo duhovnikom, ki v času epidemije 

COVID-19 ostajajo zvesti pastirji zaupanega ljudstva. Mnogi kot pravi 

očetje skrbijo, da župnijske in druge skupnosti kljub telesni razdalji ostaja-

jo povezane in tako krepijo naše krščanske družine. Posebna zahvala velja 

redovnikom in redovnicam za vse molitve in delo, ki ga v tem času name-

njajo Bogu in ljudem. Zahvaljujemo se tudi vsem vernikom, ki potrpežljivo 

in požrtvovalno sprejemajo omejitve javnega bogoslužja ter tako prispeva-

jo k zaustavitvi širjenja epidemije ter varujejo ostarele, bolne in druge 

ogrožene skupine, ki bi se lahko brez sprejetih ukrepov okužile in imele re-

sne zdravstvene težave z mnogimi tragičnimi posledicami. Obenem česti-

tamo vsem strokovnim in vladnim službam, da so s svojim ravnanjem pri-

spevali k omejitvi širjenja epidemije.  

 

Slovenski kristjani smo letos doživeli veliko noč podobno kot apostoli na 

velikonočno jutro: zaprti v svojem domu in med svojimi bližnjimi. Gospod 

je vstal in je z nami na vseh naših življenjskih poteh, še posebej v preiz-

kušnjah, zato zaupamo, da je pred nami svetla prihodnost žive vere. Naša 

vera v vstalega Jezusa Kristusa je močnejša od pregrad in telesnih meja. 

Želimo si, da se naša občestva čim prej ponovno združijo ob oltarni mizi, 

vendar ob tem ne smemo pozabiti, da nevarnost epidemije ni minila in da 

se razmere lahko hitro zaostrijo. 

 

Slovenski škofje ordinariji smo na seji Stalnega sveta Slovenske škofovske 

konference (SŠK), ki je potekala 23. aprila 2020, sprejeli nove ukrepe na 

področju ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine 

do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi ter se od-

ločili za postopno vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah. Čeprav epi-

demija COVID-19 še ni končana, želimo vernikom z novimi navodili 

omogočiti dostop do zakramentov in življenja v župnijah. Nova navodila 

veljajo od ponedeljka, 4. maja 2020, do preklica. S tem navodilom prene-



hajo veljati Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja 

COVID-19,1 ki so bila v veljavi od 13. marca 2020. 

 

Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov 

ter slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno z Zakonikom cer-

kvenega prava (kan. 455, § 1–2 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo 

škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64) ter v okviru avtonomije 

ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi in ob upoštevanju državnih 

predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov določajo 

naslednje: 

 
I) Sveta maša (glej zgoraj, kar je tudi v tiskani obliki Župnijskih oznanil!) 

 

 
II) Zakrament svete spovedi 

 
7. Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Za-

krament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, ka-
pelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem 
primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in 
spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. 

 
8. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni za-

gotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. 
Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 

 
 

III) Podeljevanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bol-
niškega maziljenja 

 
9. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob nav-

zočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo 
ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. V prime-
ru zaporednih krstov je treba prostore predhodno prezračiti. 

 
10. Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mo-

goče podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoob-
hajanci ob nedeljah oz. delavnikih. Za druge otroke, ki še niso pripravljeni, se 
podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas. 

                                                 
1Https://katoliska-cerkev.si/izredna-navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-sirjenja-

koronavirusa-covid-19-odpoved-svetih-mas-do-preklica 

https://katoliska-cerkev.si/izredna-navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-covid-19-odpoved-svetih-mas-do-preklica
https://katoliska-cerkev.si/izredna-navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-covid-19-odpoved-svetih-mas-do-preklica


 
 

11. Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem 
in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega ve-
roučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z 
župniki. 

 
12. Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti 

najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno 
razdaljo ter nosijo zaščitne maske. 

 
13. Podeljevanje 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. 

 

 
IV) Pogrebi 

 
14. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. 

Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna 
sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju I) Svete 
maše tega navodila. 

 
15. Med pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra. 

 

 
V) Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in šmarnice, župnij-

ske slovesnosti 

 
16. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter žup-

nijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, 
kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). Izobraževanje in sre-
čanja lahko potekajo na daljavo po spletu. Kateheti naj v dogovoru z 
župniki prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi 
otroki. Vsebina je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehet-
skega urada oz. župnij. 

 
17. Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob 

upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.  
 



 
 

18. Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih 
maš oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. 
Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povab-
ljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio 
Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odra-
sle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada. 

 
19. Župnijske slovesnosti lahko potekajo zgolj ob upoštevanju določil v po-

glavju I) Svete maše tega navodila in upoštevanju medosebne varnostne 
razdalje 1,5 metra. 

 

 
VI) Katoliške izobraževalne in vzgojne ustanove 

 
20. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ustanove morajo slediti navo-

dilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje RS 
ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. 

 

 
VII) Katoliške karitativne ustanove 

 
21. Katoliške karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo po-

moči v enakem obsegu ob upoštevanju državnih navodil ter že sprejetih 
varnostnih ukrepih. 

 

 
VIII) Bogoslužni in drugi cerkveni prostori 

 
22. V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih verni-

kov pod pogojem, da so v prostoru osebe med seboj oddaljene vsaj 1,5 
metra in se upoštevajo ostali preventivni ukrepi (maske, uporaba razku-
ževalnih sredstev in zračenje prostora).  

 
23. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z raz-

kužilnimi 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 okužbo, tako kot velja za vstopanje v 
javne prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav 
tako ohranja medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mo-
goče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti odprta za javnost. 



 
 

24. Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki 
naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadome-
sti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. 

 
25. V cerkvah je lahko postavljena zaprta posodo z blagoslovljeno vodo za 

osebno rabo vernikov pod pogojem, da se posoda z zunanje strani redno 
razkužuje. 

 
26. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so 

odprti za obiskovalce le po predhodnem dogovoru za nujne zadeve, ki jih 
ni mogoče urediti po telefonu ali spletu. V tem primeru je lahko v pisarni 
samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko ter si mora ob vstopu 
razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za jav-
nost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. 
O odprtju in urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgo-
vorna oseba posebej. 

 
27. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zuna-

njimi obiskovalci. V samostanskih kapelah morajo biti kropilniki z blago-
slovljeno vodo izpraznjeni. Glede obhajanja svetih maš naj se dogovorijo 
s krajevnim škofom. Pri svetih mašah v samostanih naj ne bo zunanjih 
obiskovalcev. 

 

 
IX) Splošna priporočila 

 
28. Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) pripo-

ročamo, naj bodo še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas 
molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čimprejšnji konec 
epidemije. 

 
29. 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 sti-
kov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.  

 
30. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška 

laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za 
zdravje in blagoslov našega naroda. V mesecu maju naj okrepijo pobož- 



 
 

nosti 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 verskega oz. bogoslužnega življenja naših skupnosti. 

 

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo 

na župnijskih spletnih straneh in družabnih omrežjih ter v krajši obliki na 

oglasnih deskah. Dodatne informacije, navodila in novice so objavljene na 

spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-

ssk 

 

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK 

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof 

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof 

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof 

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje 
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DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE  

4. VELIKONOČNE NEDELJE –  

NEDELJE DOBREGA PASTIRJA  
 

Četrto nedeljo velikonočnega časa označujejo tri okoliščine: evan- 

geljski odlomek o dobrem pastirju, svetovni dan molitve za nove  

duhovne poklice, duhovna in gmotna pomoč mladim, ki se pri- 

pravljajo na duhovniški ali redovniški poklic. 

Tudi danes pripravimo prostor, mizo, sedeže...Okrasimo,prižgemo 

svečko ob križu. Če jo imamo, postavimo na mizo tudi fotografijo svojega 

župnika ali kaplana ali drugega duhovnika.  

 

Primerno je, da začnemo z  velikonočno pesmijo. 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 

Voditelj: Marija je vse življenje stala ob Jezusu, tudi pod križem. Evangeliji 
pa poročajo, da je dva ključna dogodka popolnoma prepustila Sinu: zadnjo 
večerjo in dogodek vstajenja. Ni je bilo zraven. Vstopili smo v majski čas, 
ko na poseben način častimo Marijo, a sedaj vstopimo v molitveni odnos z 
Jezusom, Dobrim pastirjem in našim Gospodom.  Prosimo ga, naj bo tudi 
danes dober z nami in naj nam odpusti grehe. 
 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje. 

Vsi:  Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. 

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. 

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da 

bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  Vsi: Amen. 

Voditelj:  Molimo.Vsemogočni Oče, pripelji svoje ljudstvo k veselju v ne-
beški družbi. Zvesto naj hodi po poti zmagoslavnega Kristusa, dobrega 



pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce in s teboj v občestvu Svetega Duha 
živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen. 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu     (10,1-10) 
Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek   

Tisti čas je rekel Jezus: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne vstopi v 
ovčjo stajo skozi vrata, ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. Kdor 
pa pride skozi vrata, je pastir ovac. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo 
njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi iz staje. Ko vse svoje 
spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. 
Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo 
glasu tujcev.« 

Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govóril. Jezus je 
znova spregovóril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata za 
ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso 
poslušale. Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in 
hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kólje in 
uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.« 

Sedaj  lahko vsak pove svojo mislel, svoje mnenje, svoja vprašanja in od-
govori na spodnji dve vprašanji... 
Ali je danes še potreben duhovnik-pastir v naši skupnosti? Ali je sodelovan-
je kristjanov dovolj za polno in resnično dejavnost Cerkve? 
 

Prošnje 

 

Voditelj: Prosímo Dobrega pastirja, naj nas varuje in nam v naših potrebah 
pomaga: 

1. Prosimo te za našega papeža Frančiška, škofe in duhovnike, naj bo-

do po tvojem zgledu dobri pastirji svojega ljudstva. 

2. Našemu duhovniku .... si zaupal službo pasitrja med nami. Podpiraj 

ga v pastoralnem, dobrodelnem in oznanjevalnem delu. 

3. Ti vodiš vsakega človeka; pomagaj tudi državnim voditeljem, naj s 

tvojo pomočjo napredujejo v dobrem in nesebično služijo svojemu 

ljudstvu. 



4. Ti kličeš vsakega po imenu, številne tudi v posebno službo; naj se 

fantje in dekleta, ki v sebi začutijo tvoj klic, velikodušno odzovejo 

temu vabilu. 

5. Hvalevredno je, če delamo dobro in potrpežljivo prenašamo brid-

kosti; naj bolni potrpežljivo prenašajo trpljenje in upajo na odreše-

nje. 

6. Kdor stopi skozi tvoja vrata, bo rešen; naj bodo vsi, ki so prestopili 

vrata življenja, rešeni večne smrti. 

7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom 

Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. 

8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo 

skrbeli za bolnike in jim pomagali. 

9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove 

sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili 

svoje ljudstvo. 

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje.... 

Voditelj: Dobri pastir! Ti poznaš vse naše potrebe in nam pomagaš; usliši 

tudi te naše današnje prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen. 

Voditelj moli molitev papeža Frančiška v času bolezni:  

O Marija, 

ti vedno svetiš na naši poti 

kot znamenje zveličanja in upanja. 

Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov, 

ki si bila pod križem pridruže na Jezusovi bolečini 

in ohranila svojo vero trdno. 

Ti, rešitev rimskega ljudstva, 

veš kaj potrebujemo 

in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela, 

da se bo kot v Galilejski Kani 

spet lahko vrnilo veselje in praznovanje 

po tem trenutku preizkušnje. 

Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni 

oblikovati se po Očetovi volji 

in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, 

ki je sprejel nase naše trpljenje 

in si je naložil naše bolečine, 

da bi nas preko križa povedel 

k veselju vstajenja. Amen. 



Zdaj zmolimo še: Oče naš...Zdrava Marija... Slava Očetu.... 

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje 

vsega hude-ga in pripelje v večno življenje. Vsi Amen. 

 

Molitev lahko sklenemo z velikonočno ali šmarnično pesmijo. 

 

Molitev pred kosilom in večerjo  

v velikonočnem času 

 
Voditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
Vodtelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja, 
Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,  
Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,  
Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja. 
Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.  
Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja. 
Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-
stusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije 
naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.  
Vsi: Amen 
Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te darove na naši mizi. Blagoslovi tudi 
vse, ki se morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki jim pomagajo.  
V imenu Očeta inSina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
 
 


