
 

 

SVETE MAŠE IN MAŠNI NAMENI 
4. - 10. maj 2020 

 

ponedeljek 

04. 05. 
Florijan, mučenec PR - 19.00 za žive in pokojne gasilce 

torek 
05. 05. 

Gotard, menih PR - 19.00 + Marija Toporš 

sreda 

06. 05. 
Dominik Savio, dijak PR - 19.00 + Dragica, Jože in starši Celar 

četrtek 
07.05. 

Gizela, opatinja 
18.30 molitve pred Jezusom 

PR - 19.00 + Miha in starši Ekar 

petek 

08.05. 
Viktor Milanski, mučenec PR - 19.00 + Jakob in Vida Roblek 

sobota 
09.05. 

Izaija, prerok 
nedeljska sveta maša 

PR - 19.00 + Matjaž Perko, obl. 

nedelja 
10. 05. 

5. velikonočna nedelja 

PR - 7.00 za župljane 

KO - 8.30 za kokrške romarje iz Srednje vasi 

PR - 10.00 + Ivana in Janez Celar 

 

 Zahvala! Iskrena hvala vsem, ki ste v soboto počistili in uredili cerkev! 
Lepa hvala ključarjema župnijske cerkve g. Franciju in g. Milanu ter 

vodovodnemu instalaterju g. Tinetu, ki ste uredili priključek za vodo 

v zakristiji! Zahvala zborovodkinji ga. Marjanci za sodelovanje pri delni 
obnovi igralnika pri orglah. Bog povrni vsem dobrotnikom cerkve, ki 

pomagate pri kritju stroškov obnove župnijskih zvonov! 

 S ponedeljkom se odpirajo naše cerkve za javno maševanje. Pogoji so 
jasni in jih bomo v celoti upoštevali.  

 V mesecu maju od ponedeljka bodo delavniške maše ob 19.00. Zaradi 

posebnih pogojev bodo vse maše v župnijski cerkvi in ob nedeljah tudi 

v Kokri. Tudi sobotna maša bo nedeljska.  
 Uradne ure: v ponedeljek, četrtek in petek od 17.00 do 18.00. 

 Spovedovanje v kapeli: pol ure pred vsako sveto mašo. 

 Bralci: v nedeljo, 10. maja ob 7.00: Klemen Arh, ob 10.00: Matej Naglič, 
v Kokri ob 8.30: Matic Grkman. En bralec prebere obe berili. 

 Čiščenje župnijske cerkve v soboto, 9. maja ob 8.00: Preddvor in Hrib. 

 Pri svetih mašah v maju po evangeliju prebiramo šmarnično branje za 
odrasle »Sveti Janez Henrik Newman«. 

 Dela v zvoniku so tako rekoč končana. V četrtek so bila zaključena še 

zadnja mehanska dela, zvonovi pripravljeni za nastavitev. In 
uglaševanje se je odvijalo skozi dan. Kot so mojstri obljubili, so v petek 

zvonovi na novo zapeli. V prvih dneh novega tedna se bo usposobil še 

navček in zagnala stenska številčnica. Bitje ure se ravna po signalu iz 

Frankfurta, zato se lahko zanesemo nanjo, ker bo vedno točna. Hvala 
našim podpornikom, darovalcem! Zakaj je bilo potrebno to opravilo na 

naših zvonovih, bo povedal zapis v novih pisanih oznanilih, ki bodo 



izšla prihodnji konec tedna. Gotovino lahko prinesete v župnišče, 
nakažete na TRR preko DBS na bančni račun Župnije Preddvor SI56 

1917 0501 4167 669. Na mogočno priprošnjo svetega Petra naj vam 

dobri Bog bogato povrne za vsak velikodušno darovani cent!  
 

 

 
Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v 

slovenskih cerkvah z dne 30. april 2020, ki začnejo veljati od 

ponedeljka, 4. maja 2020 do preklica 
 

SVETA MAŠA 

Svete maše duhovnik lahko obhaja z verniki pod naslednjimi pogoji: 

 Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki ne kašljajo in nimajo 
drugih simptomov bolezni. Bolnim in ranljivim se priporoča, da sveto 

mašo še naprej spremljate po TV, radiu, spletu. 

  Pred vstopom v cerkev si mora vsak nadeti svojo zaščitno masko, šal 
ali ruto. 

 Pri vhodu v cerkev si mora vsak vernik razkužiti roke z razkužilom. 

Vsi vstopamo v cerkev skozi glavni vhod, prostovoljec nam v roke vlije 
razkužilo.  

 V cerkvi in v klopeh moramo ohranjati medsebojno varnostno razdaljo 

vsaj 1,5 metra, to pomeni, da je vsaka druga klop prazna. Za družine 
oziroma za tiste, ki živite v istem gospodinjstvu, ta omejitev ne velja. 

 Bogoslužni sodelavci sodelujete ob upoštevanju varnostne razdalje. 

Izjema so nujna opravila med sveto mašo, npr. podajanje bogoslužnih 

predmetov. Pri nedeljski sveti maši en bralec prebere oba berila in tudi 
prošnje. 

 Tudi v zakristiji se upošteva razdalja 1,5 metra. 

 Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, duhovnika je brez nje. 
 Blagoslovljena voda je še vedno odmaknjena. Pokrižanje z 

blagoslovljeno vodo se nadomesti z nedeljskim blagoslovom in 

kropljenjem duhovnika izpred oltarja. 
 Namesto sodelovanja pevskega zbora je dovoljeno ljudsko petje. 

 Pozdrav miru in rokovanje se še naprej opusti. 

 Sveto obhajilo se deli samo na roko brez izjeme. Duhovnik (brez 
izrednih delivcev obhajila) pred obhajanjem vse nagovori z besedo 

»Kristusovo telo« in vsi odgovorimo »Amen«. Nato duhovnik brez besed 

obhaja prisotne, ki v distančnem razmaku v eni vrsti prihajajo pred 
njega, pokažejo dlan, brez besed stopijo vstran, toliko s prosto roko 

odmaknejo masko, da lahko brez »amen« zaužijejo hostijo in se vrnejo 

na svoje mesto. Duhovnik si pred in po obhajanju razkuži roke. 

 Pri vstopanju v cerkev in iz nje verniki ohranjajo razdaljo 1,5 metra. 
Prvi gredo iz cerkve tisti, ki so bliže izhodu. 

Pobiranje darov: je med sveto mašo, pobiralec je z masko. 

Zračenje cerkve: se bo opravilo po vsaki sveti maši. 
Sveta maša na prostem: ni dovoljena zaradi državnih predpisov. 

 Dolžnost nedeljske svete maše: do preklica škofje dovoljujejo, da se 

dolžnost izpolni tudi z obiskom svete maše enkrat v tednu na kateri 
koli dan. Sobotna večerna bo do nadaljnjega tudi nedeljska. 



 SVETA SPOVED 
V spovednicah ni dovoljena. V naši župniji bo v dosedanji kapeli zraven 

pisarne. Določeno je, da spovednik in spovedanec nosita zaščitno 

masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Za spoved bom na voljo pol ure 
pred vsako sveto mašo. Spovedovanje po telefonu je prepovedano. 

 SVETI KRST 

Zakrament se podeljuje posamično ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov, ki ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitno masko. 

Krst se podeljuje po predhodni najavi in kratki pripravi staršev in 

botrov.  
 PRVO SVETO OBHAJILO 

Škofje določajo, da je mogoče podeliti zakrament svetega obhajila 

skupini z največ 5 prvoobhajanci. Po posvetovanju in premisleku sem 

mnenja, da odložimo obhajilo na jesenski čas (september), ko vsi 
upamo, da bodo otroci redno v šoli in bo priprava lahko nemotena in 

vsestranska.  

 SVETA BIRMA 
Zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem se podeljevanje 

zakramenta preloži na jesenski čas. Ko bodo škofje določili nov 

razpored, bomo s sveto birmo uskladili datum prvega svetega obhajila. 
 SVETI ZAKON 

Dovoljeno je podeljevanje ob navzočnosti najožjih sorodnikov oziroma 

največ 15 oseb, ki ob ustrezni razdalji nosijo zaščitne maske. 
 BOLNIŠKO MAZILJENJE in PRVI PETEK 

Dovoljeno je ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno 

zaščitena. Za oskrbovanje v domu starejših se upošteva navodila 

Doma.  
 POGREBI 

So dovoljeni ob upoštevanju državnih ustanov. Pogrebna sveta maša je 

dovoljena ob upoštevanju pravil, ki so pojasnjena ob poglavju sveta 
maša.  

 VEROUK 

Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter 
župnijskih srečanj. Letošnji verouk je zato zaključen. Tako kot v 

mnogih župnijah bo letos brez podelitve spričeval. Vanje se bo 

zapisalo, da je leto uspešno opravljeno in v jeseni boste starši otroke 
vpisali v naslednje leto. 

 POLETNI ORATORIJ 

Škofje so zapisali, da lahko potekajo ob upoštevanju navodil in 
predpisov državnih ustanovo. Vredno je razmišljati za čas drugega dela 

počitnic. 

 ŠMARNICE 

Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so 
povabljeni, da prisluhnete spletnim prenosom (Radio Ognjišče, TV 

Exodus). 

 ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI 
Lahko potekajo zgolj ob upoštevanju določil v poglavju sveta maša in 

upoštevanju medosebne varnostne razdalje 1,5 metra. Za zlato mašo 

p. Jožeta bomo za dokončno odločitev še malce počakali.  
 



 BOGOSLUŽNI IN DRUGI CERKVENI PROSTORI 
 Cerkev je treba redno zračiti in razkuževati. Vabim prostovoljce, ki bi 

pomagali razkuževati roke vsem, ki boste stopali v cerkev.  

 V kropilnikih še naprej ne bo blagoslovljene vode. Nadomešča spoštljiv 
poklek in križ. 

 V pisarno stopa lahko samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno 

masko in si je pri vstopu v vežo razkužil roke. Tudi duhovnik mora 
nositi ustrezno zaščito. 

 OSTALA PRIPOROČILA 

 Škofje starejšim vernikom priporočajo, naj bodo še naprej preventivno 
izolirani ter čas posvetijo molitvi za zdravje bolnikov in za druge 

namene. 

 Vsi verniki naj še naprej upoštevamo splošno higieno kihanja in 

kašljanja v robec oziroma zgornji del rokava, medsebojno razdaljo, 
redno umivanje rok in nošenje zaščitnih sredstev. 

 Škofje vabijo vse vernike in duhovnike, da nadaljujemo molitev za 

zdravje in blagor našega naroda. V maju naj okrepimo pobožnosti v 
čast Devici Mariji. 

 Sprejeti sklepi veljajo do preklica. Ob spremembi državnih navodil 

bodo škofje temu primerno odreagirali.  
 Svete maše lahko še naprej vsak dan spremljamo preko radia Ognjišče 

in po spletu.  

 Za povabilo k molitvi za končanje epidemije na Radiu Ognjišče 
mežnarji oziroma ključarji še naprej vključijo zvonjenje vsak 

ponedeljek ob 20.00 za tri minute. 

 

 Bog z vami, tudi po vsakodnevnem blagoslovu z Najsvetejšim!  
 

 Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni - prosi za nas! 
 

 

 
 

 


