
Izdaja: Župnijski urad Jezersko, župnik: Brane Zadnik, tel: 041 677 806

G o d o v i  i n  S v e t e  m a š e  od 4. 5. 2020  do 17. 5. 2020

Ponedeljek 4. 5. Florijan 19h za ++ in žive člane gasilskega društva
Torek 5. 5. Gotard 19h + Emilija Robnik (3. obl.)
Sreda 6. 5. Dominik Savio 19h + Marija Rogelj in vse Ažmanove

Četrtek 7. 5. Stanislav 19h ++ iz družine Skuber iz Tupalič

Petek 8. 5. Bonifacij 19h + Anton Henigman (Bogdan Bartol)
Sobota 9. 5. Izaija 19h za zdravje in božje varstvo v družini (K)

Nedelja 10. 5. 5. velikonočna
nedelja

8h

10h
v čast in priprošnjo k sv. Roku
za ++ in žive farane  (v Ravnem)     

Ponedeljek 11. 5. Estera 19h + Ljudmila Ambrožič (obl.)

Torek 12. 5. Leopold 19h za zdravje in božje varstvo Jezerjanov 
(Anclarski)

Sreda 13. 5. Fatimska M.B. 19h Mariji v zahvalo

Četrtek 14. 5. Bonifacij 19h + Anica Šinkovec (Roblekova)
Petek 15. 5. Zofija 19h + Janez Ham (Anica)

Sobota 16. 5. Janez Nepomuk 19h + Vinko Tepina (st., obl.)

Nedelja 17. 5. 6. velikonočna
nedelja

8h

10h
za ++ in žive farane
+ Janez Ham (Parte)   (v Ravnem)

Posebna obvestila:
 Vse svete maše bodo od ponedeljka naprej v cerkvi, ker je prostor večji in bo 

varnost primernejša.
 Pri vhodnih vratih bodo na stojalih razkužila za roke in pod njimi (na polici) 

maske, če jo kdo pozabi doma. Prosim, da navodila, ki so v teh Oznanilih napisana 
in nam jih je posredovala slovenska škofovska konferenca res upoštevate.

 Verouka, kakor tudi pouka v šoli, še ni - vsem staršem pa globoko polagam na 
srce lepo domačo vzgojo in molitev v družini.

 Šmarnice, o sv. Janezu Henriku Newmanu, bomo brali pri vsaki sv. maši. Ne 
pozabimo pa, da nam papež Frančišek v mesecu maju še posebej priporoča 
molitev rožnega venca.

 Ko se bodo razmere še bolj uredile in bo dovoljeno tudi zborovsko petje, 
bomo obhajali tudi sv. mašo zadušnico za g. župnika Janeza Hama, ki jo bo 
vodil njegov duhovni voditelj dr. Andrej Pirš.

 Ob koncu - skrbno preberite navodila naših škofov. Hvala za potrpljenje in 
duhovno podporo v teh dneh epidemije.

V nedeljo, 10. maja, ko naj bi župnija romala v Korte, bodo sv. maše doma - 
kot običajno ob 8. uri v farni cerkvi in ob 10. uri pri sv. Andreju.

 Slovenski škofje so odločili, da se s ponedeljkom, 4. maja 2020, 
cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. 

Tako se bodo verniki lahko udeležili svetih maš in prejemali nekatere 
zakramente. 

V izogib širjenju epidemije, za ohranjanje zdravja vernikov ter slovenskega 
prebivalstva, so škofje, ob upoštevanju državnih predpisov ter predhodni 

seznanitvi pristojnih državnih ustanov, sklenili, da se svetih maš lahko 
udeležujejo le zdravi verniki, ki morajo nositi zaščitno masko ter si pri 

vhodu razkužiti roke. V cerkvah bodo morali ohranjati razdaljo 1,5 metra 
in prejemati obhajilo samo na roke. Po vsaki sveti maši bo potrebno obve-
zno prezračiti cerkve. Škofje so tudi ponovno dovolili podeljevanje zakra-
menta krsta in cerkvene poroke z največ 15 udeleženci. Cerkveni pogrebi 
se izvajajo tako kot do sedaj ob upoštevanju državnih predpisov. Župnij-
ski verouk je do nadaljnjega še vedno odpovedan in poteka na daljavo.

BBoguBBliže
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V ponedeljek, 4. 5. se v cerkve vračajo svete maše z verniki

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. 

Podrobnejša navodila so predstavljena na notranjih straneh Oznanil   
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 Sveta maša:
 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.).
      c) Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, 
ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci. Če župnija ne more zagotoviti razkužilnega 
sredstva, se župnik obrne na lokalno civilno zaščito oz. škofijskega ekonoma. Če razkužila ni 
mogoče zagotoviti, svetih maš z udeležbo vernikov ni mogoče obhajati.
      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 (glej 24. točko tega 
navodila), zato duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo 
z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (prim. Rimski 
misal, str. 923).
      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.

 Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi 
masko.

 Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).

 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.

 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.
      Med pogrebom je treba upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Splošna priporočila:
 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.

 Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih 
zaščitnih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi 
rokami. Izogibajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

 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.

Božja hiša je kraj molitve. Da bo poskrbljeno za varnost vseh, upoštevajte naslednja navodila:

Slovenski škofje

Ker je ravno prilika in se naše cerkve zopet odpirajo za vse vas, ter boste dobili nova 
oznanila, vam sporočam - čeprav sem zaprosil za spregled oklicev, da bo v soboto ob 15. 
uri na Jezerskem poroka - sicer bolj v družinskem krogu.
Poročila se bosta Šivic Jernej, kat. samski, zakonski sin Stanislava in Marjete Šivic, univ. dipl. 
ing. elektrotehnike, rojen 9. 2. 1985 v Ljubljani in bivajoč župnija Borovnica pri Vrhniki ter 
Muri Ana, kat. samska, zakonska hči Igorja in Marije Muri, dr. medicine, rojena 2. 1. 1985 
v Kranju in bivajoča župnija Jezersko. Po poroki bosta živela na Štajerskem, Prepolje 98c, 
župnija Starše. Priporočam vam ju v molitev!


