
Navodila Slovenske škofovske konference 
za obisk bogoslužja v cerkvi

1. Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam.
2. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam 
 se začasno odsvetuje obiskovanje cerkve in svetih maš. 
3.  V cerkvi mora vsak vernik nositi zaščitno masko (šal ali ruto).
4.  Pred vstopom v cerkev si morate obvezno razkužiti roke. 
5.  V cerkvi morajo verniki ohranjati varnostno razdaljo 1,5 m. To pa ne velja za družine, ki bivajo
  v istem gospodinjstvu, te lahko sedijo skupaj. V cerkvi se usedete na mesto, kjer je listek z 
 napisom sedež. Če se le da, se ničesar ne dotikate z rokami.
6.  K obhajilu verniki pristopajo ob upoštevanju razmaka 1,5 m. 
 S prosto roko si previdno odmaknete masko in se obhajate.
7.  Ko verniki prihajate v cerkev in odhajate iz nje, je treba upoštevati razdaljo 1,5 m.
8. Verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tudi tako, da se udeležijo 
 svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.
 NOVI NEDELJSKI RED SVETIH MAŠ:
 6.30; 8.30; 10.30 in zvečer ob 20.00
9.  Možnost obhajanja zakramenta svete spovedi je vsak dan od 18.00 do 18.30 pred sveto 
 mašo v kapeli sv. Družine v pastoralnem domu. 
10. Podeljevanje zakramenta sv. krsta je dovoljeno v navzočnosti najožjih družinskih članov 
 (do15 oseb). Seveda ob upoštevanju vseh zgornjih navodil (razdalja 1,5 m in nošenje mask).
11. Zakrament sv. birme je prestavljen na jesen.
12. Zakrament prvega sv. obhajila bodo otroci po vsej verjetnosti prejeli v 3. razredu osnovne šole,  
 torej naslednje leto. 
13. Podeljevanje zakramenta sv. zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih družinskih članov
 (do 15 oseb) ob upoštevanju vseh zgornjih navodil (razdalja 1,5 m in nošenje mask).

Zahvala
Hvala vsem, ki ste kljub časom kakršni so, darovali za vzdrževanje župnije. Bog vam povrni. Bog povrni vsem 
za vse dobro, ki ga v teh časih storite drug drugemu. 

Molitev na podružnicah
Vsak večer ob 20.00 bo veliki zvon na naših dveh podružnicah vabil k molitvi za ustavitev pandemije, 
blažitev gospodarske krize, mir v svetu, blagoslov vremena ter varstvo pred drugimi naravnimi nesrečami. 
Ena družina ali zakonca ali posameznik pa bo molil rožni venec v podružnici. Kdor bi želel naj to sporoči:
  Za Golo Brdo: Maji Lešnjak 031 875 687
  Za Žlebe: Simoni Jezeršek 041 225 548
Ključ dobite po dogovoru. 
Cerkev bo še naprej odprta zjutraj od 9.00 – 11.00 in popoldne od 16.00 do 18.00. Naredil bi rad seznam 
prostovoljcev, ki bi molili pred Jezusom. Kdor bi, naj me pokliče na moj telefon 051 303 164.



Ponedeljek 11. 5. 2020 (FB) 18.00 ŠMARNICE ZA OTROKE
Estela, muč. (C in FB)19.00 + Anže Koder, 30.dan
Odo, op.  + Alojzija Smolič
  molitev po maši pred Najsvetejšim
Torek 12. 5. 2020 (FB) 18.00 ŠMARNICE ZA OTROKE
Leopold, red. (C in FB)19.00 + Ivan Leben, 7. dan
Pankracij, muč.  za svetost Cerkve
  molitev po maši pred Najsvetejšim
Sreda 13. 5. 2020 (FB) 18.00 ŠMARNICE ZA OTROKE
Fatimska Mati Božja (C in FB)19.00 za zdravje  
  molitev po maši pred Najsvetejšim
Četrtek 14. 5. 2020 (FB) 18.00 ŠMARNICE ZA OTROKE
Bonifacij, muč. (C in FB)19.00 ++ starši Oblak in brat Pavle
Justina, muč.  molitev po maši pred Najsvetejšim
Petek 15. 5. 2020 (FB) 18.00 ŠMARNICE ZA OTROKE
Zofija (Sonja), muč. (C in FB) 18.30 pot Luči
 (C in FB)19.00 + Bernarda Knific
  molitev po maši pred Najsvetejšim
Sobota 16. 5. 2020 (FB) 18.00 ŠMARNICE ZA OTROKE
Janez Nepomuk, duh-muč. (C in FB)19.00 +Stane Sušnik, oobl. 
Marjeta, red.  molitev po maši pred Najsvetejšim
Nedelja  17. 5. 2020 (CERKEV) 6.30 za žive in rajne farane 
6. velikonočna nedelja  (C in FB) 8.30 + +Janez in Andrej Žerovnik 
Jošt, puš; (CERKEV) 10.30 ++ Peter Koželj in Lado Mihelič
Paskal, red. (FB) 18.00 ŠMARNICE ZA OTROKE
 (CERKEV) 20.00 +Franc  Petač, r. d.


