
 
 

Zaradi širjenja koronavirusa je Slovenska škofo v-
ska konferenca izdala nove omejitve glede verskih 
obredov in verouka:  
 
Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve 
Covid-19 označene oranžno 

1.Sveta maša 
Do nadaljnjega vse svete maše potekajo z največ deset verniki. V število deset so 
vključeni verniki in duhovnik. Prednost pri udeležbi imajo tisti, ki so darovali za 
mašni namen. 

Pri svetih mašah z omejenim številom vernikov so vsi dolžni upoštevati na-
slednja navodila: 

a) Svete maše so lahko samo v cerkvah ali kapelah, izjemoma v drugih prostorih. 
b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo 

simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 
c) Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogo-

služje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to 
velja za vstopanje v druge javne prostore. 

d) 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).  

e) Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikaci-
jo #Ostanizdrav. 

f) Verniki morajo udeležbo pri sveti maši predhodno najaviti duhovniku (npr. po te-
lefonu, e-pošti, spletnem obrazcu itd.). 

g) Vsi prisotni morajo pri vstopu v cerkev oddati svojo telefonsko številko. Duhov-
nik hrani telefonske številke 30 dni in jih na zahtevo izroči pristojnim državnim 
ustanovam (NIJZ, policija). 

h) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas obreda nositi maske, 
vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj dva metra in pri prihodu ter odhodu 
razkužiti roke. 

i) Med duhovnikom in verniki naj bo med sveto mašo razdalja vsaj tri metre (razen 
pri svetem obhajilu). 

j) Med sveto mašo ni zborovskega in ljudskega petja. Izjemoma lahko pri sveti 
maši sodeluje organist. 

k) Duhovnik ima med sveto mašo pokrite ciborije s hostijami za vernike. 
l) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. 
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m) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri 
obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 

n) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro). 

2.Po sveti maši je cerkev treba obvezno temeljito prezračiti. 
3.Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko 

v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevan-
je epidemije. 

Prenašanje bogoslužnih in pastoralnih dogodkov preko 
spleta - dodatna navodila slovenskih škofov 

17.10.2020 Slovenija COVID19, SŠK 

Škofje ordinariji so na razširjeni dopisni seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 17. ok-
tobra 2020, sprejeli naslednje sklepe, s katerimi dopolnjujejo obstoječa Navodila 
slovenskih škofov v času epidemije COVID-19 (15. oktober 2020):  

(1) Škofje poudarjajo stališče papeža Frančiška, ki je v svoji homiliji 17. aprila 2020 
opozoril, da vera preko medijev ni Cerkev. Ljudje, ki spremljajo sveto mašo preko 
spleta, so brez zakramentov in brez občestva. Sveti oče je izpostavil, da so ljudje sicer 
»povezani« preko digitalnih medijev, vendar niso Cerkev. To je Cerkev v težki situaciji, 
ki jo Gospod dovoli, toda ideal Cerkve je vedno z ljudstvom in zakramenti. Vedno. (24. 
aprila 2020). 

(2) Škofje poudarjajo, da spremljanje prenosa svete maše po spletu ali drugem mediju 
ne pomeni občestvenega in zakramentalnega obhajanja svete evharistije. 

(3) Škofje ordinariji v izrednem času epidemije dajejo dovoljenje vsem župnikom in 
duhovnikom svojih škofij, da v župnijah, ki so v t. i. oranžnih in rdečih statističnih regi-
jah: 

a. preko spleta prenašajo bogoslužje Božje beside (kesanje, dnevna Božja beseda, 
nagovor, prošnje, Očenaš, blagoslov) z molitvijo za zdravje ter povabijo vernike, da ob 
določeni uri oz. urah pridejo v cerkev in tam prejmejo sveto obhajilo; 

b. po lastni presoji in glede na pastoralne okoliščine lahko obhajajo sveto mašo brez 
ljudstva in jo istočasno prenašajo po spletu pod naslednjimi pogoji: 

 da jo duhovnik obhaja v cerkvi ali javni kapeli, medtem ko iz drugih prostorov 
npr. iz veroučne učilnice ali župnijske pisarne, prenos sv. maše po spletu ni 
dovoljen; 

 da gre za neposreden prenos svete maše po spletu in ne predvajanje že prej 
posnete svete maše; 

 da na začetku vernike opozori, da spremljanje prenosa svete maše po spletu 
še ne pomeni popolne uresničitve zapovedi obhajanja nedeljskega ali praz-
ničnega bogoslužja, saj ne gre za občestveno in zakramentalno obhajanje 
svete evharistije; 

 da ob koncu svete maše duhovnik skupaj z verniki zmoli molitev za zdravje in 
povabi vernike, da lahko ob določeni uri oz. urah pridejo v cerkev in prejmejo 
zakramentalno obhajilo;  

 da duhovnik, poleg splošnih določil, dosledno upošteva vsa določila NIJZ in 
Slovenske škofovske konference v zvezi s preprečevanjem okužbe Covid 19; 
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 da ob koncu meseca pošlje po e-pošti statistično poročilo o predvajanju sve-
tih maš preko spleta, radia oz. TV, na SŠK (e-naslov: ssk@rkc.si), v katerem 
navede, kdaj in koliko udeležencev je spremljalo prenos ter kakšne so bile 
pastoralne koristi takšnih prenosov. 

c. Prenašajo preko spleta ljudske pobožnosti (rožni venec, križev pot, molitve za 
pokojne, litanije, hvalnice in večernice itd.). 
d. Izvajajo preko spleta župnijsko katehetsko in pastoralno dejavnost (verouk, za-
konske skupine, molitvena srečanja itd.). 
Odločitev škofov vstopi v veljavo v soboto, 17. oktobra 2020, in velja do preklica. 

  

Kateheza (verouk), javne pobožnosti, pastoralna in žup-
nijska srečanja, oratoriji, župnijske slovesnosti, karita-
tivne ustanove in duhovni seminarji 

Do preklica je v župnijah, ki so v oranžnih statističnih regijah, dovoljeno izvajanje 
kateheze (verouka) v skladu z državnimi pravili za osnovne šole. 

1. Dovoljeno je izvajanje kateheze (verouka) do vključno petega razreda 
osnovne šole. Za ostale razrede se kateheza izvaja na daljavo. Kateheti 
po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk 
osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in teden-
sko preverja potek kateheze na daljavo. 

2. Pastoralna in župnijska srečanja do deset oseb so dovoljena pod pogo-
jem, da udeleženci ves čas nosijo zaščitne maske, ohranjajo varnostno 
razdaljo dva metra in imajo nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. 

3. Do nadaljnjega pogostitve ob verskih oz. pastoralnih dogodkih niso dovo-
ljene. 

4. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vod-
stva, ob upoštevanju državnih predpisov. 

MISIJONSKA NEDELJA, 1810.2020 
 Danes je misijonska nedelja. Vabim vas, da se v krogu družine zberete k moli-
tvi za vse misijonarje, še posebej naše slovenske. V Zagorju bomo imeli molitve-
no uro za misijone ob 15h. Kdor more, naj se pridruži (do deset oseb). Ob 30. 
obletnici smrti prvega slovenskega laiškega misijonarja dr. Janeza Janeža, ki je 
42 let deloval v misijonih: najprej 4 leta na Kitajskem, nato po izgonu, še 38 let na 
Tajvanu, bomo premišljevali ob njegovem zgledu in molili za današnje misijonarje. 
- NABIRKA DANAŠNJE NEDELJE GRE ZA MISIJONE. Ker ne boste  
mogli vsi priti k sv.maši, vas vabim, da svoj dar prinesete med tednom v cerkev, 
kjer bo sv.maša. V Zagorju lahko oddate svoj dar tudi v nabiralnik za misijone (ki 
je na levi strani pri klopeh pod korom ali v nabiralnik za tisk. 
- Prihodnjo nedeljo bo CELODNEVNO ČEŠČENJE Sv. Rešnjega Telesa v Za-
gorju. Zaradi virusnih omejitev ne bo češčenje po običajnem  
redu, kot je bilo napisano v zadnjih Oznanilih, ampak vabim, da se vpišete za uro, 
ko boste častili Jezusa. Vsak, ki želi sodelovati v češčenju vsaj pol ure, naj se vpi- 
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še na list na mizici za tisk. Jezus naj ne bo sam v nobenem času od 11,30 do 
17h, ko bo druga maša, pri kateri bo maševal g. dekan Lojze Milharčič iz Kneža-
ka, in zaključek češčenja. 
 Kot je bilo oznanjeno že preteklo nedeljo, bo en spovednik od 16h dalje na 
razpolago za sv. spoved v učilnici v župnišču, drugi pa od 16,30 v zakristiji. Pri-
hajajte z maskami in ob vstopu si razkužite roke. Če ne boste mogli zaradi omeji-
tve biti pri maši, boste lahko prišli k sv. obhajilu takoj po maši v cerkev. 
 

MOLITEV ZA MISIJONE 

Nebeški Oče, ko je tvoj edinorojeni Sin Jezus 

Kristus vstal od mrtvih, je svojim učencem 

naročil: »Pojdite in učite vse narode in jih 

napravite za moje učence.« Ti nas opomi-

njaš, da smo v moči našega krsta tudi mi de-

ležni misijonskega poslanstva Cerkve in smo 

zanjo odgovorni. Podari nam darove Svetega 

Duha,da bomo pogumne in goreče priče tvo-

jega evangelija. Misijonsko pos-

lanstvo, ki ga je Kristus zaupal svoji Cerkvi, 

še zdaleč ni dovršeno. Zato te prosimo za 

nove spodbude in učinkovite oblike, da bomo 

znali Življenje in Luč prinašati v sedanji svet. 

Pomagaj nam, da bi se vsa ljudstva srečala z 

odrešujočo ljubeznijo in usmiljenjem Jezusa 

Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje v edinosti 

Svetega Duha zdaj in vekomaj. Amen. 

 

VSI SMO MISIJONARJI 
 »Kolikokrat se mi je na apostolskih potovanjih primerilo, da sem videl, kolikšna je žetev, pa sem 
slišal, da ni misijonarjev: duhovnikov, bratov, sester, oseb, ki se posvečajo evangelizaciji,« je z brid-
kostjo zapisal sv. Janez Pavel II. v svoji poslanici za 170. svetovni misijonski dan. Na današnjo ne-
deljo, ki jo imenujemo tudi »misijonska«, je še ena priložnost več, da se še bolj živo zavemo, da je 
vsak kristjan misijonar. Kakor je voda mokra ali ogenj vroč, tako mora biti tudi vsak Kristusov uče-
nec oznanjevalec njegovega evangelija.  
 Sv. Janez Pavel II., ki je v času svojega papeževanja opravil mnoga misijonska potovanja, pou-
darja: »Vsak kristjan, ki je s krstom vključen v Cerkev, je poklican, da je misijonar in priča. To je iz-
recno Gospodovo naročilo. In Sveti Duh pošilja vsakogar, ki je krščen, da oznanja in daje pričevanje 
o Kristusu vsem narodom.« Ko govorimo o misijonih, imamo navadno pred očmi daljne dežele, kjer 
živijo Afričani in Azijci. Med njimi delujejo duhovniki, redovnice, redovniki in laiki, ki jim z besedo, še 
bolj pa z zgledom oznanjajo Jezusov nauk o bratstvu vseh ljudi in o ljubezni, ki naj bi nas povezova-
la. Tudi na to je treba misliti. Misijonarje, ki v našem imenu daleč od doma in pogosto v težkih raz-
merah, a z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo, polagajo temelje Kristusovi Cerkvi, moramo podpi-
rati z molitvijo in tudi z materialnimi darovi. Vendar pa bi misijonska nedelja ne dosegla svojega na-
mena, če se sami ne bi zbudili, če se ne bi trudili postati misijonarji v svojem okolju. Vsak, ki je kr-
ščen, je misijonar in priča. 
 Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem ne-
komu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje 
brez koristi, da nikomur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani 
naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko podro-
čje je ogromno. Tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija! 

Po: S. Čuk, Misli srca 
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