
VEROUK IN SVETE BIRME  

V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja 
COVID-19 je verouk do preklica odpovedan. Kateheti naj tam, kjer je to 
mogoče, organizirajo verouk na daljavo (po spletu). 

Prosim veroučence, da nadaljujejo v učbenikih in delovnih zvezkih tam, 
kjer smo ostali. Vsak teden eno poglavje. Če je le možno, pogovorite se s 
starši o vsebini. In molite skupaj. Glede na situacijo v svetu nam samo Bog 
še lahko pomaga. Zaupajmo vanj, saj je naš Oče. Čaka, da se mu približamo 
in ga iskreno prosimo. 

Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje 
epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo 
duhovnikom pravočasno posredovali navodila o birmah. Ta čas nas bo 
spremenil in naj bo blagoslovljen! Čeprav vsi pogrešamo zakramente, 
Kristus ni vezan samo nanje. S krstom smo za večno že v Njem, v Njem 
živimo, dihamo, hodimo, ljubimo, odpuščamo. Naj bo naše zatočišče in naj 
bo tam naše vsakdanje srečanje. 

 BOG NAM JE ZATOČIŠČE IN MOČ, POMOČ V STISKAH,  VEDNO NAVZOČA.  

PROSTOVOLJCI KARITAS  v Sloveniji vsako leto obiščejo več kot 
40.000 starejših. Trenutno to ni mogoče, zato vzpostavljajo projekt 
»Povezani preko telefona«. Številka, na katero lahko pokličejo starejši in 
osamljeni, je 069 928 187. Nanjo se lahko vsak delovni dan med 9. in 15. 
uro prijavijo vsi starejši in osamljeni, ki bi želeli redno poklepetati s 
prostovoljci. Mladi jih bodo v nadaljevanju predvidoma večkrat na teden 
poklicali. Tako se bo med njimi vzpostavil prostor za reden in daljši 
družaben pogovor.  

ŽIVLJENJE JE MOČNEJŠE OD SMRTI IN  LJUBEZEN MOČNEJŠA OD 
SOVRAŠTVA. MILOST,  MIR VSTALEGA ZVELIČARJA IN BOŽJEGA VARSTVA 
V PRIHODNJE VAM ŽELITA ŽUPNIKA   CIRIL IN BRANKO.                          
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PRIPRAVA NA VELIKO NOČ   2020  
 
Take velike noči še nismo imeli. Letošnja 
priprava in praznovanje bodo zato zelo 
drugačni, a cilj je isti:                                
Jezus je živ med nami! Slovenski škofje 
so povabili vse vernike, da v času 
epidemije okrepijo molitev, in izdali so navodila za praznovanje:  
 
CVETNA NEDELJA:  5. april: V cerkvah ne bo organiziranega 
bogoslužja. Zato boste svete maše lahko spremljali preko radia, TV 
in  spleta. Škofje mašujejo  ob 10. uri brez vernikov, z branjem pasijona, 
prenos na TVSLO 2. Ob istem času imamo župniki mašo v cerkvi z 
blagoslovom zelenja, a brez vernikov. Zelenja ne smemo deliti med ljudi. 
Nagovor nadškofa Zoreta  TV SLO 1 ob 11.30. V zvezi s cvetno nedeljo 
velja omeniti tudi vabilo škofov, da lahko  verniki sami doma z 
blagoslovljeno vodo blagoslovite zelenje in preberete praznično Božjo 
besedo. 
 
VELIKI ČETRTEK: 9. april: Škofje in duhovniki bomo maševali  ob 18. 
uri brez vernikov. Možno spremljanje po TV Exodus in Radiu Ognjišče. 
Vernike vabimo, da se nam pridružite v duhu in zmolite rožni venec za 
duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu. Krizmena maša je 
prestavljena na poznejši čas. 
 
VELIKI PETEK: 10. april:  Ob 18. uri bodo obredi v zaprti cerkvi. 
Vabim, da se mi farani v duhu pridružite in zmolite žalostni del rožnega 
venca oziroma molite križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako 
vas  povabim, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 
zvečer).  
 
VELIKA SOBOTA: 11. april: Blagoslov ognja odpade. Zaradi epidemije 
je veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Škofje vabijo vse vernike, 
da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa 
blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 
predvidoma ob 15.00 in 17.00. Prav tako boste lahko doma sami spoštljivo 
blagoslovili jedila. Oblika blagoslova in predpisana molitev za blagoslov 



velikonočnih jedil je objavljena na spletni strani www.katoliska-cerkev.si. 
Duhovniki bomo velikonočno vigilijo opravili ob 20.00 sami v zaprtih 
župnijskih cerkvah. Verniki ste povabljeni, da spremljate obred s prižganimi 
svečami in z molitvijo v svojih domovih.  

Vabim vas tudi  k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na 
TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. 
Jurij Bizjak).                                                                                                                

VELIKA NOČ:  12. april: Ker v cerkvi ne bo bogoslužja, bomo ob  8.00 
uri po vseh cerkvah zvonili kot vabilo k 
velikonočnemu zajtrku in v znamenje velikonočnega 
praznika.  Škofje vabijo vse vernike (družine) v 
Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo in zmolijo naslednjo 
molitev:  

Znamenje križa.  Oče naš.                                              
Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni 
zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, 
da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter 
jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti.    Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.  

Župljane bom po spletni strani in po oglasni deski obvestil, kdaj bom sam 
obhajal svete maše, in vas povabil, da se mi v duhu pridružite in molite z 
mano. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne 
svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).                                                                                                
Prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi bo predvidoma ob 12.00 na TV 
SLO 1. Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa 
Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35). 

Duhovniki še vedno darujemo maše po namenih, zato škofje vabijo vse 
župljane k darovanju za mašne namene in za vzdrževanje župnije z 
nakazilom na bančni račun župnije ali v kuverti v župnijski nabiralnik. 
Lahko pokličejo tudi po telefonu. 

VIRUS NI BOŽJA KAZEN. GOSPOD NAS ČAKA, DA SE VRNEMO K NJEMU.      

VELIKONOČNI PONEDELJEK: Vse kaže, da bo epidemija še nekaj 
časa trajala, s tem pa tudi navodila državnih ustanov, da se ne družimo in se 
samoizoliramo. Sveto mašo bom spet obhajal sam, brez navzočnosti 
vernikov v zaprti cerkvi.  Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo vsi 
obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.  

BELA NEDELJA: oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020: 
Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske 
stolnice (TV SLO 2 ob 10.00) in k ogledu tedenskega nagovora nadškofa 
Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30). Duhovniki mašujemo sami. 

Škofje vabijo tudi k temu, da vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 
vabimo vernike k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu 
Ognjišče. Verniki lahko vsak ponedeljek prižgete tudi sveče na oknih v 
znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije. 

KAKO PREJETI BOŽJE ODPUŠČANJE BREZ DUHOVNIKA? 

Slovenska škofovska konferenca je jasna. Spovedi so do nadaljnjega 
odpovedane, v primeru smrtne nevarnosti pa le ob upoštevanju vseh 
navodil. Kaj pa je vseeno mogoče storiti, da se vrnemo v območje Božje 
milosti? Papež odgovarja:  

Delaj to, kar pravi katekizem, ki je zelo jasen. Pogovori se z Bogom, ki je 
tvoj Oče, in mu povej resnico: »Gospod, storil sem to, to in to ... Oprosti 
mi.« Prosi ga za odpuščanje z vsem srcem, zmoli kesanje in mu obljubi: 
»Pozneje se bom spovedal, odpusti mi pa kar zdaj.« In takoj se boš vrnil v 
območje Božje milosti. Sam se lahko približaš Božjemu odpuščanju, kot uči 
katekizem, ne da bi imel dostop do duhovnika. Sedaj je pravi trenutek za to. 
Po dobro opravljenem kesanju bo naša duša postala bela kakor sneg. Takšno 
kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k 
zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 
1452). Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nadvse, se to 
imenuje popolno kesanje ali kesanje iz ljubezni. Takšno kesanje odpušča 
male grehe, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov, če vsebuje trdni sklep 
čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi.      


