
 

 
 

»Učitelj, katera je največja 
zapoved v postavi?«  

Rekel mu je:  

»Ljubi Gospoda,  
svojega Boga,  

z vsem srcem, z vso dušo 

in z vsem mišljenjem.  

To je največja  
in prva zapoved.  

Druga pa je njej enaka:  

Ljubi svojega bližnjega  
kakor samega sebe.  

Na teh dveh zapovedih  

stoji vsa postava in preroki.« 
 

(Mt 22,36–40) 
 

 

KDOR GOREČE LJUBI BLIŽNJEGA, GO-
REČE LJUBI BOGA 

 

 V današnjem času, ko tako tečemo drug mimo drugega, 
ker se nam mudi, da bi čim več zaslužili, čim več imeli, da bi 
iz življenja čim več iztisnili, veliko govorimo o ljubezni do 
sočloveka, ki pa nam največkrat ostane tujec. Tudi Jezus je 
govoril o ljubezni. Dejal je, da se ljubezen pokaže s tem, da 
za sočloveka kaj žrtvujemo. Če je treba, tudi svoje življenje. 
To je rekel in z dejanjem tudi pokazal. Svoje trdoglave 
učence je prepričeval, da morajo tudi oni tako delati, če 
hočejo, da bodo ljudje verjeli njihovim besedam. 
 Ljubezen do Boga in do bližnjega je postala osrednja 
zapoved, bistvo Jezusovega nauka in krščanstva. Pomen te 
zapovedi so poznali že v stari zavezi, posebno pismouki. 
Toda rajši so se spuščali v drobnarije in izdelali številne mo-
reče predpise. Tudi mi, ki nam sveti zgled darujoče ljubezni 
našega velikega brata Jezusa in nas krepi njegova milost, 
se radi zatekamo k manjšimi in lažjim »zapovedim«: da se 
postimo, da molimo, da hodimo k maši, da opravljamo po-
božnosti prvih petkov, da od časa do časa prižgemo svečko 
pred kipom Marije, in mislimo, da smo kristjani najvišjega 
razreda! Doma pa se morda vrstijo prepiri, zanemarjamo 
vzgojo v družini, odnos z zakoncem, slabo skrbimo za 
vsakdanje potrebe, morda opravljamo, obrekujemo, a vse to 
nič ne vznemirja naše vesti. »Hinavci!« je zagrmel Jezus na 
farizeje. »Bogu dajete drobtinice, glavnega pa mu ne daste 

– svojega srca.« Ta opomin bi zaslužili tudi vsi mi. 
 Pa bo kdo rekel: po moje je edino pomembno to, da si dober in pošten, da nikomur ne delaš kri-
vice. To je polovica največje zapovedi in tako ravnanje je pravilno, vendar mora najti hrano in oporo 
v njeni drugi polovici – ljubi svojega Boga z vsem srcem. Če ne priznam Boga nad seboj, ki mi daje 
pravo modrost, ki mi pravi, da je on naš skupni Oče in da smo zato vsi ljudje med seboj bratje, bom 
prej ali slej doživel razočaranje nad ljudmi. Vabi nas k pobožnosti darovanja, ki dviga naš pogled 
kvišku in ga razširja k sočloveku. 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 

Ti veš, kaj mi je v prid, ne jaz. Če mi hočeš poslati trpljenje in skrb, mi podeli milost, 
da bom vse voljno prenašal; varuj me nevolje in samoljubja. 

(bl. John Henry Newman) 
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Svete maše: 

30. NEDELJA 

MED LETOM 

- ŽEGNANJSKA 
                     25.10. 
Sv. Krišpin in Krišpinjan, 

 

Zagorje 

 
Zagorje 

 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

CELODNEVNO  ČEŠČENJE - vpišite se do 6 oseb! 
17h SKLEP CELODENVNEGA ČEŠČENJA 

Ponedeljek       26.10. 
Sv.Lucijan in Marcijan,m 

Zagorje 17,30 +Marijan Glažar, Juršče 72, osmina 

Torek               27.10. 
Sv.Sabina Avilska, muč. 

Juršče 
Zagorje 

14h Pogreb +Matija Škerbec, Pobegi (pri Kopru) 
17,30 +Anica Žele, Klenik 53 

Sreda              28.10. 
Sv. Simon in Juda Tadej 

Zagorje 17,30 Za vse pokojne po namenu darovalcev v Palčju 

Četrtek            29.10. 
Sv.Mihael Rua, duh.,red. 

Trnje 

Zagorje 
+Marijan in Marija Glažar, Juršče 72, obletna 

17,30 Rožni venec za duhovne poklice 

Petek               30.10. 
Sv. Marcel, mučenec 

Zagorje 17,30 +Janez Česnik, Zagorje 62, obletna 

Sobota               31.10. 
Sv.Alfonz Rodriguez,red 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Blaž in vsi +i Lavrenčič, Šilentabor 6, obletna 

28. NEDELJA 

MED LETOM 
                     11.10. 

VSI SVETI 

 

Zagorje 
 

 

10h V čast Vsem svetim za vse župljane obeh župnij 

Popoldne: Blagoslov pokopališč 
 

- Slovenski škofje dajejo naslednja NAVODILA ZA SPLETNI PRENOS BO-
GOSLUŽJA, ki so pripomoček duhovnikom in pastoralnim delavcem, da bi ver-
nikom v času epidemije omogočili čim boljšo izkušnjo zakramentalnega in litur-
gičnega življenja. 

Bogoslužni zbor je pravo občestvo, skupnost, zato velja, da morajo biti udele-
ženci bogoslužnega obreda osebno navzoči na istem kraju in ne razkropljeni po 
različnih delih bogoslužnega prostora, pa tudi ne le povezani s tehničnimi 
sredstvi, npr. po televiziji ali radiu. V izrednih razmerah in zaradi višje sile lahko 
Kristusovo oznanilo doseže vernike s pomočjo medijev, vendar to ne pomeni, da 
so bili verniki navzoči pri liturgičnem opravilu, ampak so ga samo spremljali. Na to 
je treba vernike vedno primerno opozoriti. 

Bogoslužna dejanja niso zasebna dejanja, marveč opravila Cerkve, ki je 
»zakrament edinosti«, sveto ljudstvo, ki ga zedinjajo in urejajo škofje (B 26). Bo-
goslužje mora biti vedno pripravljeno z vso skrbnostjo, kadar ga prenašamo, pa 
še toliko bolj. Tudi razni uvodi in nagovori naj bodo dobro pripravljeni. Pri prenosu 
bogoslužja naj ne bo improviziranja in sprotnega izmišljevanja. Verniki pozorno 
opazujejo in poslušajo duhovnika, zato mora biti vsebina primerno oblikovana.  
 Več si preberite na koncu Oznanil v Googlu, če vpišete Župnijska oznanila 
Trnje in Zagorje in pogledate v štev. 41. 
- CELODNEVNO ČEŠČENJE v Zagorju: Dragi župljani! Ne bi bilo prav, da bi to 
možnost, ki jo imamo, da kljub koronavirusu in prav zato prihajamo danes častit 
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu in ga prosit, naj nas reši te hude bolezni. Ni je 
nam Bog poslal, čeprav jo je dopustil, ker noče vzeti človeku svobode. Kot nas uči  



 
 

katoliški nauk, more Bog tudi posledice naših grehov obrniti nam v dobro. Priznati 
moramo, da smo se tudi kristjani oddaljili od Njega, naša ljubezen se je ohladila. 
Bog pa nas še posebej v današnjem času kliče k sebi, ker ve, da nas lahko le On 
osreči in nobena druga stvar ali dejavnost, ki jo počenjamo v nasprotju z Njego-
vim načrtom za naše življenje. 
 Zato vas danes vabim, da si vzamete vsaj pol ure čase, da pridete častit Jezusa 
v Najsvetejšem zakramentu in si izprositi milosti zase, za svoje družine, za našo 
župnijo, pa tudi za vso sv. Cerkev, našo domovino in ves svet. Molite lahko rožni 
venec ali iz ene izmed molitvenih ur, ki so na razpolago ali se v tihoti sami pogo-
varjate z Jezusom v sv. hostiji. 
 Po navodilih naših škofov je lahko v cerkvi hkrati 6 oseb. Zato je na mizici za 
tisk list, na katerega se lahko vpišete, kdaj boste vi častili Jezusa. Naj danes med 
češčenjem ne ostane Jezus nikdar sam! 
 Da boste mogli prejeti Jezus pri sv. obhajilu, bosta danes spovedovala dva 
spovednika: g. Marjan Škvarč od 16h dalje v župnišču v veroučni sobi in g. Lojze 
Milharčič od 16,30 dalje v zakristiji. Za spoved čakajte zunaj pred župniščem ozi-
roma zakristijo v zahtevanem razmaku in z masko na obrazu. 
 Tiste, ki boste želeli, bom obhajal v cerkvi ob 16,30 in ob 17h, ko bomo tudi za-
ključili celodnevno češčenje. 
- SVETE MAŠE: Zaradi epidemije mora duhovnik maševati sam. Med tednom 
mašujem po vaših namenih, ki ste mi jih naročili, vi pa isti dan spremljajte sv. 
mašo po radiu Ognjišče ob 19h ali po TV Exodus ob 12h. Vaše mašne namene 
lahko tudi v tem času naročate po telefonu ali telefonskih sporočilih ali E-pošti. 
Dar za sv. maše lahko oddate v moj poštni nabiralnik ali pošljete po pošti.  

Ob nedeljah vedno mašujem za vse župljane. Zato ne morem maševati po 
vaših osebnih namenih. Ob nedeljah v času covida-19 lahko spremljate nedeljsko 
bogoslužje po radiu Ognjišče ali TV Slovenija ob 10h iz Maribora. Vsekakor pa ob 
nedeljah več molite tudi v družinskem krogu. Nedelja je Gospodov dan, posveče-
na Bogu, da ga ta dan častimo, se mu zahvaljujemo in ga tudi prosimo za duhov-
ne in telesne potrebe. Zato v elektronski obliki prilagam Družinsko bogoslužje za 
30. nedeljo med letom, ki jo pripravlja vikar za pastoralo. Preko računalnika lahko 

poslušate nedeljski evangelij na povezavi: https://youtu.be/y6OjZ8OfaQU, ki jo 

pripravlja urednica Mavrice ga. Melita Košir. 
- VEROUKA ta teden ni, ker so jesenske počitnice. Kako bo naprej, bomo videli. 
- BLAGOSLOV GROBOV za Vse svete popoldne in na Verne duše bo po navodi-
lih škofov v zasebni obliki, brez navzočnosti vernikov. Zato ne bom nič navajal 
pokopališč in časa tega blagoslova. Upam, da ste že ali še boste po radiu Ognji-
šče slišali, kako bo letos to potekalo – vse z namenom, da se prepreči še večje 
širjenje epidemije.  

Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih 
rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj za-
sebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove 
v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne. (SŠK) 

O vsem tem si lahko tudi preberete na spletni strani Slovenske škofovske kon-
ference ali njenega tiskovnega urada. 
- POPOLNI ODPUSTEK ZA DUŠE V VICAH lahko prejmemo pod naslednjimi 
pogoji:  

https://youtu.be/y6OjZ8OfaQU


26. oktober 
LUCIJAN IN MARCIJAN 

 

Na današnji dan se spominjamo sv. Luci-
jana in še petih drugih kristjanov, o katerih 
obstaja več martirologijev ali popisov njiho-
vega mučeništva, ki pa se med seboj razha-
jajo. Skoraj vsi kot kraj njihovega mučeniš-
tva navajajo mesto Nikomedijo v maloazijski 
pokrajini Bitiniji, soglašajo tudi, da so umrli 
med preganjanem cesarja Decija (okoli leta 
250), na smrt pa jih je obsodil prokonzul 
Sabin. Med poudarjenimi imeni iz poročil iz-
stopata Lucijan in Marcijan. Moža naj bi bila 
čarovnika, ki se pri izvrševanju svojega po-
klica nista ozirala na pravičnost in pošte-
nost. Bila sta brezvestna sleparja. Spreobr-
nila ju je neka krščanska devica, ki jo z 
vsemi svojimi čarovnijami in sleparijami ni-
sta mogla začarati in odvrniti od njene zaob-
ljube čistosti. Božja moč, ki jo je devica pre-
jemala od Kristusa, je zmagala nad gospos-
tvom vladanja teme – hudobnega duha. 
Sklenila sta, da bosta tudi onadva služila 
Kristusu. Ko je rimski upravitelj to izvedel, ju 
je dal zgrabiti in pripeljati pred sodišče. Ves 
čas zaslišanja sta jasno in odločno odgovar-
jala na vsa vprašanja prokonzula. Niso ju 
omajale grožnje z mukami in smrtno obsod-
bo, če ne darujeta rimskim bogovom. 26. 
oktobra sta v tedanjem velemestu rimskega 
cesarstva, Antiohiji, šla pogumno v mučeni-
ško smrt.  

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 

Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223 

www.ztz.rkc.si 

 
 

1) Nenavezanost na noben greh, tudi na 
malega ne (če nimamo nobenega greha, 
tudi najmanjšega ne in si ga tudi v bodo-
če ne želimo); 
2) prejem zakramenta pokore; to je lahko 
več dni prej ali pozneje; kdor redno hodi 
k mesečni spovedi, lahko vsak dan 
prejme vse možne odpustke, če izpolni 
potrebne pogoje in živi v posvečujoči 
Božji milosti; 
3) vreden prejem svetega obhajila; 
4) molitev po namenu svetega očeta; za-
dostujejo vera, očenaš in zdravamarija 
ter slavaočetu (lahko tudi kakšna druga 
molitev); 

Sv. obhajilo in molitev po namenu 
svetega očeta se priporočata na dan od-
pustka. Oboje je potrebno za vsak 
popolni odpustek. Ena spoved pa velja 
za več popolnih odpustkov, a seveda 
moramo biti brez vsakega, tudi 
najmanjšega greha. 
 Apostolska penitenciarija je izdala 
odlok, da se zaradi trenutnih razmer, ki 
so posledica pandemije COVID-19 po-
polni odpustek za verne rajne podaljša 
za ves mesec november, s prilagoditvijo 
dejanj in pogojev za zagotovitev varnosti 
vernikov. 
 O vsem tem si lahko več preberete na 
spletni strani Katoliške cerkve. 

VZEMI SI ČAS 
Vsak dan lahko slišimo: »Nimam časa!«  
Vsi imamo toliko opravkov. 
Še nikoli ni bilo toliko ljudi brez časa –  
in še nikoli ni bilo toliko osamljenosti. 
Zakaj imamo tako malo časa? 
Vedno mislimo na to, kaj bi še radi imeli,  
kaj naj še naredimo, kaj še moramo ustvariti.  
Tako je vse naše življenje v celoti programirano. 
Moj predlog: Osvobodi se tega pritiska! Ustavi se, 
vzemi si čas … Preženi iz svojega življenja  
ubijajoči »Nimam časa!« Prenehaj s tem norim 
tempom življenja. Vzemi si čas, da boš dober 
človek za svoje soljudi.  

Phil Bosmans, Živi vsak dan 

 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
MOLK – »Žena mi je rekla, naj ji podam bal-
zam za ustnice. Po pomoti sem ji dal sekun-
dno lepilo in zaradi tega drobnega spodrsljaja 
zdaj že drugi dan noče govoriti z mano.« 
 

NA ZABAVI – On: »Ali rada plešeš?« – Ona: 
»Zelo.« – On: »Potem pa pojdi plesat, se bom 
jaz ta čas pogovarjal s tvojo prijateljico.« 

 

https://sendy.gigaspark.com/l/PuF34r1dry7639ZtsM6TBi892KSzoS3O2fC9Rgd68951arE


 
 

Družinsko bogoslužje  na 30. navadno ne-

deljo  
 

To, kar Jezus predlaga v tem današnjem evangeljskem odlomku je resnič-
no čudovit ideal, ki odgovarja na najbolj pristno željo našega srca. Saj smo 
bili ustvarjeni zato, da bi ljubili ter bili ljubljeni. Bog nas je ustvaril, da bi bi-
li soudeleženi pri Njegovem življenju, bili od Njega ljubljeni in da bi ga lju-
bili ter po njem vse druge ljudi. To so 'sanje' Boga za človeka. Potrebno je, 
da v sebe sprejmemo sposobnost ljubiti, ki izhaja iz Boga samega. Jezus se 
nam v evharistiji podarja ravno zaradi tega. V njej prejmemo njegovo Telo 
in njegovo Kri, torej prejmemo Jezusa v njegovem najvišjem izrazu ljubez-
ni, ko je On daroval samega sebe Očetu za naše zveličanje.  
Na mizo poleg križa in sveče postavimo šopek različnega cvetja. Zakaj? 
Poglejmo! 
 
Primerno je, da začnemo s  pesmijo, ki govori o Božji ljubezni ali ljubezni 
človeka do Boga in ljudi 
(Jezus moj ljubim te…..ali Hvali svet Odrešenika, druga kitica….) 
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen. 
Voditelj: Ljubezen daje zagon in rodovitnost v življenju in na poti vere. 

Brez ljubezni tako življenje kot vera ostaneta nerodovitna. Kaj za Jezusa 

pomeni ljubiti? Na začetek ljubezni postavlja odnos do Boga. In njega naj 

bi ljubili kot Očeta. V ospredju novozavezne zapovedi ni več zapoved, am-

pak iskanje Očeta, njegovega obličja in njegove dobrote. Ljubiti Očeta: z 

vsem srcem razumem v tem da: 

iščem njegovo ljubezen in odkrivam veselje, da sem v njegovi hiši; izpol-

njujem očetovo voljo; 

z življenjem zanj pričujem; 

z vso dušo, tako da: se veselim njegove ljubezni;sem hvaležen za vse, kar 

prejemam; z zaupanjem sprejemam vse, kar prihaja iz njegovih rok, dobro 

in slabo; 

z vsem mišljenjem, da: premišljujem njegovo Besedo; spoznavam lepoto 

njegovega zgleda in nauka; pričujem o božji modrosti, razodeti po Kristu-

su. 

In kje se začne ljubezen do sebe? Če pomislimo, je prava ljubezen do sebe 

zajeta v ljubezni do Gospoda, našega Boga. Ko ljubimo Boga Očeta in 

stvarnika, ljubimo sami sebe. Ko iščemo njega, odkrivamo sebe. Ko se  
 



 
 

veselimo Boga, ki nas je ustvaril, nas ljubi in nam odpušča, lahko spreje-

mamo sebe, se veselimo in si v njem odpustimo. 

V kratki tišini premislimo kako ljubimo Boga, bližnjega in sebe! 

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 Bog, pospeši v nas rast vere, upanja in 
ljubezni. Naj z veseljem izpolnjujemo tvoje zapovedi in tako dosežemo 
obljubljene darove.  Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s 
teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.. Vsi: Amen. 

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Mateju    (Mt 
22,34-40) 

Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek   

Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbra-
li na enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vpra-
šanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: 
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišlje-
njem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in 
preroki.« 

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja... 
 



 
 

Prošnje 
 
Voditelj: Nebeškega Očeta, ki je svojega Sina obudil od mrtvih, ljubeče 
prosímo: OČE POSLUŠAJ NAŠ GLAS 

1. Gospod, pomagaj papežu, škofom in duhovnikom, katehetom in 
katehistinjam, da bodo živeli iz vere, ki jo oznanjajo. 

2. Gospod, nakloni dar vere vsem, ki ga še niso prejeli, nam pa vero 
utrdi. 

3. Gospod, pomagaj nam, da bomo prijazni do vsakega človeka, zlasti 
še do tistih, ki jih drugi ne marajo 

4. Gospod, okrepi naš pogum, da bomo priskočili na pomoč vsem, ki 
nas potrebujejo. 

5. Gospod, po svetu je preveč ljudi, ki ne čutijo ljubezni, varnosti, sre-
če in prijateljstva. Po svoji besedi jim pošlji žarek upanja, da bo nji-
hovo življenje spet imelo smisel. 

6. Gospod, prosim te za spoštovanje, razumevanje in ljubezen v naših 
družinah, v šoli in na delovnem mestu. Pomagaj nam, da bomo 
povsod znali gojiti iskrene medsebojne odnose.  

7. Gospod, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo radi skrbeli za 
bolnike in jim pomagali. 

8. Gospod, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da 
bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. 

9. Lahko dodamo še vsak svoje prošnje.... 

Voditelj: Gospod Jezus Kristus! Ljubezen je tvoja nova zapoved. Razjasni 
nam pogled, da te bomo spoznavali in nadvse ljubili. Ki živiš in kraljuješ 
vekomaj. Vsi: Amen.  

Voditelj moli molitev v času bolezni: 
 
Oče usmiljenja in tolažbe, 
tvoj Sin Jezus Kristus 
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 
Pomagaj našim bratom in sestram, 
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 
 



 
 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. 
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; 
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 
da bomo rešeni bolezni 
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 
Amen.  
 
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

Voditelj: Molimo. 

Dobri Oče, 

v evharistiji  nam daješ vnaprej okušati neizmerno ljubezen. 

Naj jo nekoč uživamo v polnosti v nebeški sreči. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen. 
Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje 
vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen. 
 
Zapojemo pesem: Ko bi ljudje ljubili se…... 
Vsi: Amen. 
Če je izvedljivo, lahko mama, članom družine ob koncu bogoslužja razdeli 
vsakemu en cvet iz šopka, ki je bil na mizi med molitvijo. Vsak od nas je 
ena cvetka, čisto drugačna, a nekaj edinstvenega, posebnega. Gospodu 
darujmo to drugačnost, veselje, ker nas ima neizmerno rad. Vsak svoj cvet 
postavi v svojo sobo v vazo  ali cvet posuši kot znamenje večne  ljubezni. 
 



 
 

NAVODILA ZA SPLETNI PRENOS BOGOSLUŽJA 
24.10.2020 Slovenija COVID19, Evharistija, SŠK  
 
Navodila za spletni prenos bogoslužja so pripomoček duhovnikom in pas-
toralnim delavcem, da bi vernikom v času epidemije omogočili čim boljšo 
izkušnjo zakramentalnega in liturgičnega življenja. 
Bogoslužni zbor je pravo občestvo, skupnost, zato velja, da morajo biti 
udeleženci bogoslužnega obreda osebno navzoči na istem kraju in ne 
razkropljeni po različnih delih bogoslužnega prostora, pa tudi ne le pov-
ezani s tehničnimi sredstvi, npr. po televiziji ali radiu. V izrednih razmerah 
in zaradi višje sile lahko Kristusovo oznanilo doseže vernike s pomočjo 
medijev, vendar to ne pomeni, da so bili verniki navzoči pri liturgičnem 
opravilu, ampak so ga samo spremljali. Na to je treba vernike vedno pri-
merno opozoriti. 
Bogoslužna dejanja niso zasebna dejanja, marveč opravila Cerkve, ki je 
»zakrament edinosti«, sveto ljudstvo, ki ga zedinjajo in urejajo škofje (B 
26). Bogoslužje mora biti vedno pripravljeno z vso skrbnostjo, kadar ga 
prenašamo, pa še toliko bolj. Tudi razni uvodi in nagovori naj bodo dobro 
pripravljeni. Pri prenosu bogoslužja naj ne bo improviziranja in sprotnega 
izmišljevanja. Verniki pozorno opazujejo in poslušajo duhovnika, zato mo-
ra biti vsebina primerno oblikovana.  
V nadaljevanju podajamo nekaj praktičnih navodil. 
 
I) Splošna navodila 
a)        Bogoslužni obred mora vedno potekati v živo v cerkvi ali v kapeli. 
Prenosi bogoslužja iz drugih prostorov niso dovoljeni. Pri bogoslužju je 
treba uporabljati vso predpisano liturgično opremo v skladu z liturgičnimi 
pravili. Duhovnik mora biti oblečen v liturgična oblačila tistega bo-
goslužnega dne ali praznika (za maševanje samo štola ni dovolj).  
b)       Duhovnik naj pred vsakim prenosom povabi vernike, da pri bo-
goslužju odgovarjajo in dejavno sodelujejo tudi s telesnimi držami (seden-
je, vstajanje, klečanje). Vernike povabi tudi, da se primerno oblečejo in 
zbrano sodelujejo (brez drugih, vmesnih opravil). Liturgija mora voditi v 
doživetje Boga in ne le v informiranost o Njem. Če oseba ne sodeluje pri 
bogoslužju, ki se prenaša s pomočjo spleta, televizije ali radia, govorimo le 
o informaciji ali dokumentarnem filmu o liturgičnem obredu v neki cerkvi. 
c)         Duhovnik naj se pri prenosu bogoslužja izogne vsaki improvizaciji,  
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https://katoliska-cerkev.si/oznaka/evharistija
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/ssk


 
 

saj liturgijo, ki jo prenaša splet, radio ali televizija, spremlja ne le običajno  
občestvo, ampak tudi manj religiozno navdihnjeno, politično drugačno 
misleče in jezikovno zahtevnejšeobčinstvo. 
d)       Med bogoslužjem duhovnik lahko doda kratko razlago, da vernike 
na primeren način opozori na pomen posameznega dela (npr. pred skup-
nim kesanjem, pred branjem evangelija, pred darovanjem in pozvdigovan-
jem itd.), a le takrat, ko je to predvideno v liturgičnih knjigah. 
e)        Med bogoslužjem, še posebej pri sveti maši, ni dovoljeno predvajati 
vnaprej posnete glasbe. 
f)          Prostor naj bo dobro osvetljen, slika prenosa naj bo jasna ter glas 
dobro slišen in razumljiv. Duhovnik naj med bogoslužjem besedila izgovar-
ja počasi in razumljivo, saj so med verniki tudi starejši. 
g)       Komentiranje in všečkanje med prenosom svete maše ali drugega 
bogoslužja (npr. po Facebooku) je moteče, saj ovira zbranost in sodelo-
vanje vseh. Zato je treba to možnost onemogočiti, ker je sicer podobno, 
kot če bi med sveto mašo klepetali ali vpili. 
h)       Ko je neposreden prenos svete maše končan, naj se posnetek od-
strani s Facebooka oz. Youtuba ali drugih kanalov. S tem dejanjem se pou-
dari, da je bogoslužje enkratno dejanje in spremljanje poteka samo v živo, 
brez možnosti poznejše »udeležbe z zamikom«. 
i)           Škof ordinarij mašniku, ki ne spoštuje navodil, lahko prepove 
prenašanje svetih maš. 
 
II) Sveta maša 
a)        Pri svetih mašah, ki se prenašajo po spletu, radiu ali televiziji, naj ne 
bo somaševanja (razen če mašniki živijo v skupnem gospodinjstvu in se na 
to primerno opozori vernike). 
b)       Duhovnik, ki daruje sveto mašo, naj bo oblečen v albo in mašni plašč 
s štolo predpisane liturgične barve. 
c)         Duhovnik vedno uporablja liturgične knjige: misal in lekcionar in ne 
drugih pripomočkov. Prav tako naj vedno bere Božjo besedo pri ambonu. 
Zato naj bo objektiv, če je samo ena kamera oz. pametni telefon tako 
postavljen, da je viden celoten prezbiterij in ne le obraz mašnika. Tako se 
bodo verniki lažje prepoznali kot povabljenci pri mizi Božje besede in 
svete evharistije. 
d)       Pomembno mesto pri prenosih svete maše ima besedno bogoslužje, 
zato je pomembno, da pri prenosu pazimo na homilijo, da bo vernik iz  



 
 

mize Božje besede deležen duhovne hrane. Pridiga mora biti skrbno ses-
tavljena, kratka in jedrnata ter mora razlagati Božjo besedo in bogoslužje. 
e)        Med prošnjami za vse potrebe duhovnik vedno doda naslednje 
prošnje:  

1.         Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s korona-
virusom Covid-19 ter drugih bolnikov v naši domovini in 
njihovih svojcev. 
2.         Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, 
da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. 
3.         Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in 
njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgo-
vorno vodili svoje ljudstvo. 

f)          Duhovnik lahko doda prošnjo za vse, ki spremljajo prenos svete 
maše. 
g)       Ko se duhovnik obhaja, povabi vernike k molitvi za prejem duhov-
nega obhajila. 
h)       Ob sklepu vsakega prenosa svete maše duhovnik povabi vernike, da 
skupaj z njim zmolijo Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusater 
doda tri vzklike: 

1.         Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
2.         Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
3.         Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

i)           Ob sklepu vsakega prenosa svete maše povabi vernike, da: 
a.         prejmejo sveto obhajilo v domači župniji ter oznani 
urnike in lokacije, 
b.        darujejo za vzdrževanje domače župnije, 
c.          darujejo za svete maše, 
d.        obiščejo cerkev ali kapelo za osebno molitev. 

j)           Ob koncu meseca vsak mašnik pošlje po e-pošti statistično 
poročilo o predvajanju svetih maš po spletu, radiu oz. televiziji na SŠK (e-
naslov: ssk@rkc.si). V njem navede, kdaj so svete maše potekale, koliko 
udeležencev je spremljalo prenos ter kakšne so bile pastoralne koristi 
takšnih prenosov. Termin prenosov naj duhovniki posredujejo na e-
naslov mg@mg-mg.si, da bodo vključeni v spletne napovednike. 
 
k)        Navodila duhovnikom za maševanje brez ljudstva. 
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III) Besedno bogoslužje – prebiranje Božje besede 
a)        Duhovnik opravi opravilo Božje besede v predpisani bogoslužni 
obleki (alba in štola, talar oz. habit in koretelj ter štola). 
b)       Bogoslužje Božje besede vsebuje: 
-      križ in uvodni pozdrav; 
-      branje Božje besede, ki je urejeno kot pri sveti maši. Besedilo 
poiščemo v dnevnem bogoslužju; 
-      psalm, ki sledi prvemu berilu; 
-      evangelij; 
-      kratek nagovor, ki razlaga svetopisemske odlomke, ali nekaj trenutkov 
svete tihote. Sveto tihoto primerno napovemo, da verniki ne bi mislili, da 
je obred končan; 
-      prošnje za vse potrebe, ki naj se jim doda prošnje v času epidemije 
(glej poglavje II); 
-      molitev Oče naš; 
-      sklepno molitev, blagoslov in odslovitev; 
-      povabilo vernikom k svetemu obhajilu v cerkvi ter molitev za zdravje z 
vzkliki (prim. poglavje II). 
 
IV) Ljudske pobožnosti in molitev 
a)        Duhovniki lahko po spletu prenašajo razne oblike bogoslužja, 
molitev hvalnic in večernic ter ljudske pobožnosti, kot so litanije, križev 
pot, rožni venec, molitvene ure za različne namene, češčenje Svetega 
Rešnjega Telesa ipd. 
b)       Ljudske pobožnosti duhovnik opravi v cerkvi ali v kapeli ter je 
oblečen v predpisano bogoslužno obleko (alba in štola, talar oz. habit in 
koretelj ter štola). 
c)         Bogoslužje vsebuje: 
-      križ in uvodni pozdrav, 
-      kratek nagovor s predstavitvijo poteka bogoslužja, 
-      eno ali več različnih pobožnosti, 
-      sklepno molitev in blagoslov, 
-      povabilo vernikom k svetemu obhajilu v cerkvi ter molitev za zdravje z 
vzkliki (prim. poglavje II). 
 
 

 
 



 
 

V) Kateheza in verski pouk 
a)        Duhovniki naj pripravijo vsebine za verski pouk otrok, mladine in 
odraslih ter jih predvajajo po spletu oz. na splet naložijo video in avdio 
vsebine. 
b)       Vsebina se lahko neposredno prenaša po spletu ali pa je vnaprej 
pripravljena. Duhovniki dajo lahko pisno gradivo na voljo vernikom tako, 
da ga priložijo posnetku (povezavo do spletnega mesta, kjer je besedilo 
dosegljivo). 
VI) Zakonska skupina 
a)        Duhovniki naj po spletu redno spremljajo zakonske, biblične, 
molitvene in druge skupine, ki delujejo v župniji, ter jim pripravijo ustrez-
na gradiva. 
b)       Vsako srečanje po spletu naj se začne z molitvijo, ob sklepu pa naj 
duhovnik povabi k molitvi za zdravje ter blagoslovi sodelujoče. 

Naslednji predlogi so nastali z namenom, da bi svetloba, ki sije iz 

Kristusove skrivnosti v umetnosti obhajanja, ki jo danes omogoča 

tehnologija, ne bila bleda ali celo mračna, temveč bi bolje razsvetljevala 

življenja vernih tudi v času preizkušnje. 

Viri: 
-      P. Lorbek, Radijski in televizijski prenosi liturgičnih obredov v 

luči graditve občestva. Magistrsko delo, Ljubljana 2020. 

-      M. Smolik, Liturgika, Mohorjeva družba, Celje 1995. 

-      A. Strle, ur. Koncilski odloki: konstitucije, odloki, izjave, pos-

lanice II. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora(1962–1965), 

Družina 2004. 

-      Rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične 

skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975. 
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Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje prazni-
ka vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. novem-
ber) v času epidemije bolezni COVID-19 
 
1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih 
rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno 
ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači 
župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne. 

2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta 
(pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez blagoslova 
posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja 
zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po 
domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo. 

3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto 
obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo od-
pustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške 
cerkve v Sloveniji. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije COVID-19, 
je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec november. 

4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhov-
niku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za 
blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). 
Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za 
mašne intencije in za vzdrževanje župnije. 

5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spo-
minom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh žup-
nijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec). 

6. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na 
spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani 
Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.  

7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in 
cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in 
zdravja bližnjih. 

  
Slovenska škofovska konferenca 
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