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NEDELJA 4. VELIKONOČNA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA  

03.05.  
 

- v zahvalo in za vse sodelujoče pri obnovi obzidja na Pernovem 

- za +Marico in Adolfa Veber, obl.  
OD JUTRI DALJE BODO SV. MAŠE SPET V CERKVI 

Ponedeljek Florijan, mučenec                             

04.05.                 19.00   za +Martina Rotar      

Torek Gotard                                   

05.05.        19.00   za +Avgusta in Frančiško Čretnik              

Sreda Dominik Savio               

06.05.                                                    19.00   za +Martina Golavšek in rajne Ožbelakove  

Četrtek Gizela                                      

07.05.           19.00   za +Frančiško in Franca Glušič, obl.  

Petek Viktor                                                         

08.05  19.00   za +Jožefa Podbornik, obl.  

Sobota Izaija                                 

09.05.          19.00   za +Džura Sabadžija                      

NEDELJA 5. VELIKONOČNA                                      

10.05.  
 

  

7.00     za farane                              

8.30    v Galiciji      (na Pernovem je premalo prostora)  

             za rajne Pečnik in Štamol  

10.00   za pokojne Krempuš                                
 

               



                  

                 NEDELJA DOBREGA PASTIRJA  
 

 

                                                                                 

                                                                                                                                                               

                                                                              

                                                                                

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Duhovnik ni preprosto uradnik, ki ga vsaka družba potrebuje, da v njej lahko izpolnjene določene 
naloge. On namreč dela nekaj, česar noben človek sam iz sebe ne more: v Kristusovem imenu 
izgovarja besedo odpuščanja nad našimi grehi in tako Bog po njem spreminja stanje našega 
življenja. Nad kruhom in vinom izgovarja Kristusove besede zahvale, ki so besede spremenjenja – on 
sam, Vstali, ponavzoči svoje telo in kri ter tako spremeni elemente zemlje: svet odpira Bogu in ga z 
njim združuje. Tako duhovništvo ni preprosto »javna funkcija«, marveč zakrament: Bog se posluži 
ubogega človeka, da je po njem na razpolago ljudem in zanje deluje. Ta drznost Boga, da zaupa 
človeku, čeprav pozna naše slabosti, človeka zavezuje, da zanj dela in da je tu. To je resnična 
veličina, ki se skriva v besedi duhovništvo. 
                                                                                                                                                                                    Papež Benedikt XVI 

 
 

Dolgoletna navada je, da se na 

četrto velikonočno nedeljo – 

nedeljo dobrega Pastirja – posebej 

spomnimo na nadvse pomembne 

zadeve za Cerkev: na duhovne 

poklice. Jezus je svoje vernike 

primerjal s čredo, sebe pa s 

pastirjem. On pozna svoje ovce, 

zanje se žrtvuje in jih vodi k 

virom življenja, ki so zlasti 

sedmeri zakramenti. Pri tem delu 

pomagajo Jezusu na poseben 

način duhovniki, redovniki, 

redovnice, katehisti, katehistinje 

in drugi, ki jih je on sam poklical. 

Bodimo veseli, da pripadamo 

Jezusovi čredi. Zlasti mladi pa naj 

bodo danes pozorni, če jih morda 

Gospod kliče med svoje 

sodelavce. 

 

O Bog, naš dobri pastir,  

varuj svoje otroke,  

ki si jih odrešil  

z dragoceno krvjo svojega Sina,  

in jih pripelji domov.  

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
Po: Molimo s Cerkvijo, leto A-3 

 



 
 
 
 

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja                

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 ostajajo povezane in tako krepijo naše krščanske družine. Posebna zahvala velja redovnikom in 

redovnicam za vse molitve in delo, ki ga v tem času namenjajo Bogu in ljudem. Zahvaljujemo se tudi 

vsem vernikom, ki potrpežljivo in požrtvovalno sprejemajo omejitve javnega bogoslužja ter tako 

prispevajo k zaustavitvi širjenja epidemije ter varujejo ostarele, bolne in druge ogrožene skupine, ki bi 

se lahko brez sprejetih ukrepov okužile in imele resne zdravstvene težave z mnogimi tragičnimi 

posledicami. Obenem čestitamo vsem strokovnim in vladnim službam, da so s svojim ravnanjem 

prispevali 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 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. 

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 odločili za 

postopno vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah. Čeprav epidemija 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 prenehajo 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 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: 

I. Sveta maša 

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 zaščito (šal, 

ruta ipd.). 

https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/2020/200430-Navodila%20za%20uvajanje%20bogosluzja%20po%20epidemiji.pdf
https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/2020/200430-Navodila%20za%20uvajanje%20bogosluzja%20po%20epidemiji.pdf
applewebdata://D5A99F5D-3A17-483E-A5B5-F4DA211C0295/#_ftn1


c. Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki 

ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci.  

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 sodelavcev 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.  

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 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 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. 

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 dodatne nedeljske svete maše 

(npr. sobotna večerna sveta maša, ki velja za nedeljsko, dodatna nedeljska sveta maša itd.).  

5. Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter pod prej 

navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 

osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s strani civilne oblasti, lahko 

duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem omejitve števila navzočih 

vernikov. Zadrževanje v zaprtih 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 

duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP). 



  

II. Zakrament svete spovedi 

7.     Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je 

dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah 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 zagotovljena tajnost. 

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

spoved. 

  

III. Podeljevanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in 

bolniškega maziljenja 

9.     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. V primeru zaporednih krstov je treba prostore predhodno prezračiti. 

10. Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti 

zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob nedeljah oz. 

delavnikih. Za druge otroke, ki še niso pripravljeni, se podeljevanje zakramenta prvega svetega 

obhajila preloži na jesenski čas. 

11.  Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem 

preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega 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, 

župnijske slovesnosti 

16.  Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki 

ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 

Izobraževanje in srečanja 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 katehetskega 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 povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične 

pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle 

je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada. 

19. Župnijske slovesnosti lahko potekajo zgolj ob upoštevanju določil v poglavju I) Svete 

maše tega navodila in upoštevanju medosebne varnostne razdalje 1,5 metra. 

  

 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 

 

[1]Https://katoliska-cerkev.si/izredna-navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-covid-19-

odpoved-svetih-mas-do-preklica 

https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk
applewebdata://D5A99F5D-3A17-483E-A5B5-F4DA211C0295/#_ftnref1
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


  

 
 

OPOMBA ZA NAŠO ŽUPNIJO V ZVEZI Z MAŠAMI:  

 

Redarjev v cerkvi ne bomo imeli. Vsak bo pač poskrbel za svoje zdravje in zdravje 

drugih. 

Lepo vse pozdravljam in se veselim, da se bomo ob vseh nujnih omejitvah vsaj 

toliko lahko znova srečevali pri svetih mašah.  

                                                                                                     Janko, župnik  
 

 

 

 

 

Šmarnic za otroke v cerkvah ne bo, lahko pa izkoristite tele možnosti:  

 

Na spletni strani SKU bodo vsak dan dostopne povezave do šmarnic tako za 
otroke kot za odrasle (sedaj za prvi dan).  

Za otroke 

Marjeta Cerar: Največji dar (besedilo, posnetek, šmarnični izziv - pobarvanka 
ali naloga za reševanje, povezovanje, labirint ..., slikica z nalogo) 

Za odrasle 

Bogdan Dolenc: Sveti Janez Henrik Newman (besedilo, posnetek, šmarnična 
misel) 

Na Radiu Ognjišče bo šmarnice za otroke bral Jure Sešek v oddaji Bim bam 
bom ob 10.15, spremljali pa jih boste lahko tudi na TV Exodus. 

http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-otroke-2020-najvecji-dar/
http://sku.rkc.si/2020/04/28/smarnice-za-odrasle-2020-sveti-janez-henrik-newman/

