
1. Po novih navodilih slovenskih škofov svete maše z 
ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so 
zasebne svete maše duhovnika brez vernikov, tako da v naši 
župniji bova vsak dan maševala po namenih, ki so 
naročeni za vsak dan. Mašne namene tako kot prej lahko 
naročate v župnijski pisarni, ali po telefonu 01 754 17 57 ali 
031 299 079.  

2. Ob nedeljah, ko je običajno sveta maša ob 8. uri in ob 10. 
uri, verniki lahko pridete v cerkev v vrsti z upoštevanjem 
razdalje dveh metrov do prezbiterija, kjer duhovnik podeli 
sveto obhajilo, blagoslovi (posameznika ali celo družino), 
vernik lahko daruje za cerkev in prejme obhajilo ter vzame 
oznanila. Vernik sam zmoli kesanje in Očenaš pred prejemom 
obhajila. 

3. Ob delavnikih, ko je običajno sveta maša ob 18. uri in ob 
17.30 uri rožni venec verniki lahko pridete v cerkev v vrsti z 
upoštevanjem razdalje dveh metrov do prezbiterija, kjer 
duhovnik podeli sveto obhajilo in blagoslovi . Vernik sam 
zmoli kesanje in Očenaš pred prejemom obhajila. 

4. Ob sobotah, ko je običajno spovedovanje ob 16. ure do 
18. ure tudi naprej bo. Spovedovanje v spovednicah je 
dovoljeno ob naslednjih pogojih: da je nameščena ustrezna 
zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija), 
zagotovljena razdalja 1,5 metra ter da se spovednico redno 
prezračuje. V naši župniji torej bo spovedovanje tako kot prej 
z upoštevanjem navodil. 

5. Naša cerkev je odprta vsak dan od zjutraj do 19. ure 
zvečer za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v 



cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za 
preprečevanje epidemije. 

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju državnih 
navodil (pogrebni obred, ki ga vodi duhovnik na pokopališču 
brez svete maše v cerkvi). 

7. Kateheza (verouk) se v rdečih statističnih regijah za vse 
razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. 

8. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni. Obhajanje 
bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta 
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. 

9. Ostala navodila slovenskih škofov lahko preberete na tabli 
pred cerkvijo, ali na spletni strani https://katoliska-cerkev.si/ 

10. Hvala za vsakršno podporo in za vsako vprašanje lahko 
pokličete po telefonu 031 299 079 ali 01 754 17 57. Sva vam 
na voljo vsak dan v cerkvi, župnišču in po telefonu. 
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