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Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja
v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19
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 preizkušnjah, 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.
Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov ter
slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno z Zakonikom cerkvenega
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:
SVETA MAŠA: 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. V cerkvi mora vsak vernik
nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.). Pri vhodu
v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom. 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. Maske nosijo vsi
sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 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.
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 vsaj 1,5
metra razdalje. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo
medsebojno razdaljo 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 nemoten prehod.
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
duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan.
1248, § 2 ZCP).
SVETA SPOVED: Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni
dovoljeno.
SVETI KRST: Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo
ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
ZAKRAMENT PRVEGA SVETEGA OBHAJILA: Podeljevanje zakramenta prvega
svetega obhajila se preloži na jesenski čas.
SVETI ZAKON: Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob
navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo
ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
BOLNIŠKO MAZILJENJE: Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob
upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
POGREBI: 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 Svete maše tega
navodila.
KATEHEZA, PASTORALNA IN ŽUPNIJSKA SREČANJA TER ŠMARNICE IN
ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI: Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik
izobraževanja ter župnijskih srečanj.
Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš.
Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da
prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV
Exodus in drugi spletni prenosi).

Župnijske slovesnosti lahko potekajo zgolj ob upoštevanju določil v poglavju
Svete maše tega navodila in upoštevanju medosebne varnostne razdalje 1,5
metra.
Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri
vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z
blagoslovljeno vodo.
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.
Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo,
naj bodo še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje
bolnikov, zdravstvenega osebja in čimprejšnji konec epidemije.
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 pobožnosti 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.
In kaj to pomeni za nas, naši župniji?
Sledili bomo vsem navodilom slovenskih škofov.
V cerkev bomo prihajali, vstopali … v Ribnici na Pohorju: skozi glavni vhod in
skozi stransko, Marijino kapelo; zakristija bo zaprta, zaradi nezmožnosti
zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje 1,5 metra … na Sv. Antonu pa samo
skozi glavni vhod; zakristija bo ravno tako zaprta.
Kor, v obeh farah, bo zaprt.
Sodelavcem, stalnemu diakonu, ministrantom in bralcem beril, zaradi
nezmožnosti zagotovitve varnostne razdalje 1,5 metra, sodelovanje odsvetujem.
Otroci, ki še niste bili pri sv. obhajilu, v tem času, ne boste deležni blagoslova –
križa na čelu.
Darovanje, ofer, bo ob izhodu iz cerkve.
Lahko pa, namesto v cerkvi, svoj dar nakažete na:
TRR: SI56 0451 5000 2923 409 (Ribnica na Pohorju) ali
TRR: SI56 0451 5000 2924 379 (Sv. Anton na Pohorju). Bog plačaj!
Svete maše na podružničnih cerkvah do preklica odpadejo.

Pon., 4. 5.
Florijan
Tor., 5. 5.
Gotard
Sre., 6. 5.
Dominik Savio
Čet, 7. 5.
Gizela
Pet., 8. 5.
Bonifacij IV.
Sob., 9. 5.
Marijin spomin
Ned.,10. 5.
5. VELIKONOČNA
NEDELJA
Pon., 11. 5.
Nerej in Ahilej
Tor., 12. 5.
Leopold Mandić
Sre., 13. 5.
Fatimska Mati božja
Čet., 14. 5.
Bonifacij
Pet., 15. 5.
Zofija (Sonja)
Sob., 16. 5.
Janez Nepomuk
Ned., 17. 5.
6. VELIKONOČNA,
NEDELJA

Ob 19. uri
za + Milana Pogača ter moža Franca in sina Ivana
Ob 19. uri
za + Marijo Mihelač ter Olgo in Ivana Grubelnika
Ob 19. uri
za + Andreja Gregla
Ob 19. uri
za + Jožefa in Ivana Pušnika
Ob 19. uri
za + Hildo Mihelič
Ob 19. uri za + Alojza Kumra ter
3 brate, 3 sestre in starše Plevnik
Ob 8. uri
za + Frančiško Zaveršnik
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + starše Strmšnik in
brata Janka
Ob 19. uri za + Igorja Hrastnika,
Marijo in Antona Vinšeka ter sorodnike
Ob 19. uri
za + Milana Jerta in starše
Ob 19. uri za + Julijano in Ignaca ter
Franca Miklavca in vse + na Kopeževem
Ob 19. uri
za + Franca Švajgerja, obl. ter starše Marijo in Lenarta
Svetovni dan družine
Ob 19. uri za + Milko in Antona Grubelnika ter
vse + na Orozlovem
Ob 19. uri
za + Terezijo Turner
Ob 8. uri
za + Zaliko Žigart in starše Žigart ter 2 brata in sestro
Spomin: za + Anito Vezonik
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Edvarda Petruna in
vse + na Kuternikovem

Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
http://www.zupnijaribnicanapohorju.si; http://www.svetiantonnapohorju.si

