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Skofila Koper

Stevilka: 9O5t20

Koper, 18. december 2020

Navodila slovenskih Skofov za obhajanje svetih ma5

v dasu epidemije COVID-f 9 $tanje: 18. 12.2020)

za Skofilo Koper

Skof e ordinariji so na seji Stalnega sveta SSK, ki je potekala 18. decembra 2020, pozdravili odlok
Vlade RS o zaiasni omejiM kolektivnega uresnidevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z

dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova
Navodila slovenskih Skofov za obhajanje svetih ma5 v dasu epidemije COVID-I9. Skofe so

sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogosluZja upoitevali epidemioloiko stanje v posameznih
statistidnih regijah. Na podlagi teh podatkov priporoiam, da se na ozemllu Skofile Koper svete

maie obhajajo z ljudstvom. Pri tem je potrebno upo5tevati naslednja navodila:[1]

l. Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoli5ka laiSka gibanja spodbujamo, naj
okrepijo molitev za zdravle, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov
na5ega naroda ter konec pandemije.

2. Svete ma5e z udeleZbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
a) V cerkvi je lahko toliko vernikov (vkljudno z bogosluZnimi sodelavci), kolikor zado5dajo

predpisu I oseba (ali ena druZina ali dlani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na
podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V powSino cerkve se Steje vsa notranja pow5ina
glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna powSina).

b) UdeleZba pri svetih ma5ah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okuZbe
dihal, ne ka5ljajo in nimajo povi5ane telesne temperature ter katerih dlani istega gospodinjstva
niso okuZeni.

c) Vsi prisotni pri bogosluiju (tudi glavni mainik) morajo yes ias nositi maske, vzdrievati
medosebno fiziino razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkuiiti roke.

d) Med sveto ma5o je v skladu z vladnim odlokom prepovedano vsakrsno petje, vkljuino s

petjem ma5nika. Pri sveti maii lahko sodeluje organist.

e) Duhovnik ima med sveto maSo pokrite posode s hostijami za vernike.

f) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

g) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi
masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkuLiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki
spo5tujejo medosebno razdaljo 1,5 metra. Se bolj je priporotljivo, da prejemniki zakramenta
ostanejo nas svojih mestih in delivec pristopi do njih.



h) Darove za cerkev verniki oddajo v zato doloden nabiralnik (koSaro).

i) V cerkvi je dovoljeno zbiranje vernikov za bogosluZje, obrede in molitev. Zbiranje iz drugih
namenov (npr. koncerti, t. i. boZidnice, pogostitve itd.) ni dovoljeno, tudi, de bi bilo pred ali po
sveti ma5i.

j) Po sveti maii je treba cerkev obvezno temeljito prezraditi. Svetujemo tudi razkuievanje, zlasti
ob pogostejiih syefih maiah.

3. Zunai cerkve v skladu s sploSno prepovedjo zdrul,evanja pred in po sveti ma5i ali drugem
obredu ne sme priti do zadrLevanja oz. zdruLevanja ljudi (npr. poslu5anje svete ma5e pred
cerkvijo po zvodniku, sveta maia zunaj, Zive jaslice).

a. Skof e ordinariji dajejo duhovnikom v skladu z odlokom Kongregacije za bogoslu i.je in
disciplino zakramentov z dne 16. decembra2l2} dovoljenje, da25. decembra ma5ujejo Stirikrat.

5. BoZiine polnoinice odpadejo, lahko pa se obhaja boZidna ma5a na boZiini veier (gl. Rimski
misal str. 33), in to samo v ietrtek, 24. decembra2020, z zakljudkom do 20.00.

6. Zupnik lahko glede na epidemioloSki poloZaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne
oskrbe vsem vernikom odlodi, da se namesto svete ma5e zagotovi skupni prejem svetega obhajila
izven svete maSe. Pri tem je treba upo5tevati vse zgoraj na5tete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za

svete maie.

7. Zupnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spo5tovanja vsaj 1,5

metra medosebne razdalje med verniki.

8. Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogosluZje itd.), je sam
odgovoren za zaiiito pred morebitno okuZbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne
prostore.

9. Skofe duhovnikom in vernikom priporoiajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo
#Ostanizdrav.

10. Bolni in ostareli naj svete maie spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo
ias moliM, branju BoLje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, S 2). prenos

svetih maS, ki jih darujejo Skof e, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu OgnjiSde in Tv Exodus.

11. V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete
maSe.

12. Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti name5iena ustrezna za5dita med
spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljenarazdalja 1,5 metra. Spovednico
naj se redno prezraduje in disti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkuZiti roke in
vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni
zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolini spo5tovati. Redna oblika
spovedovanja je osebna spoved.



13. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu druZin oziroma
istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloZeni.

14. Obhajanje bolni5kega maziljenja je dovoljeno ob upoStevanju, da sta duhovnik in bolnik
ustrezno za5iitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolni5ki duhovniki in duhovniki, ki
oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upo5tevati navodila

omenjenih ustanov za prepredevanje okuZb in od njih pridobiti ustrezno za5ditno opremo.

Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuZi roke pred obiskom in po

njem. Obiski bolnikov na domu zaprve petke so dovoljeni.

15. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno sluZbo in ob upo5tevanju vseh navodil
NIJZ. Z namenom, da se dakalne wste za upepelitev skrajSajo, vernike vabimo, da svoje rajne

sorodnike pokopljejo na klasiien natin s krsto.

16. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.

17. Zrynijske pisarna je lahko odprta za sredanje z eno osebo ali eno druZino ali enim
gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkuLita
roke.

18. Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo 5kofe, duhovniki, redovnice ali
redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.

I9. Karitativne ustanove in katoli5ke vzgojno-izobraLevalne ustanove delujejo v skladu z navodili,
ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoitevanju driavnih predpisov.

Za morebitne kr5iwe vladnega odloka in podrodne zakonodaje odgovarja Zupnik oz. odgovorna

oseba. V primeru in5pekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to dim prej

sporodi Tajni5tvu SSK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. ee bo pri5lo do poslab5anja zdravstvenega stanja in
zaostrovanja drZavnih navodil, bo vsak Skof ordinarij za svojo Skofijo sprejel dodatne omejitve na

podrodju verskega oziroma bogosluZnega Livljenja Zupnij. Duhovnike in druge pastoralne

delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na Zupnijskih spletnih straneh in socialnih omreijih.
Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SSK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

Ta navodila zainejo veljati v soboto, 19. decembra 2020. S tem navodilom
Navodila slovenskih Skofov v dasu epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi

prenehajo veljati

od 13. novembra

2020. tbta


