
 
198. teden GODOVI   

IN PRAZNIKI 
BOGOSLUŽNO 

BRANJE SVETE MAŠE 

3. 5. 2020 
4. VELIKONOČNA 

 NEDELJA  

Filip in 
Jakob ml. 
apostola 

Apd 2,14.36-41; 
Ps 23,1-6;  

1 Pt 2,20-25;  
Jn 10,1-10 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
v čast Marjinemu 
brezmadežnemu 

srcu 

4.5.2020 
PONEDELJEK  

Florijan 
mučenec 

Apd 11,1-18;  
Ps 42,2-3; 43,3-

4; Jn 10,1-10 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

za zdravje 
Florijana 

ob 19. uri 
za zdravje v naši 

družini in za mir in 
razumevanje 

5. 5. 2020 
TOREK 

 

Angel 
mučenec 

Apd 11,19-26; 
Ps 87,1-3.4-5.6-
7; Jn 10,22-30 

 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

 

ŠTUDENTSKA 
ob 20. uri  
za družine 

6. 5. 2020 
SREDA 

Dominik 
Savio 
dijak 

Apd 12,24-13,5; 
Ps 67,2-3.5.6.8; 

Jn 12,44-50 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 19. uri 
za + Barbaro Jovič 

7. 5. 2020 
ČETRTEK  

Gizela 
opatinja 

Apd 13,13-25; 
Ps 89,2-3.21-

22.25.27;  
Jn 13,16-20 

KAPELA 

p. Andrej ob 17.00 
po namenu 

ob 19. uri 
za + Frankota 

Ellero 

8. 5. 2020 
PETEK 

Bonifavij IV 
papež 

Apd 13,26-33; 
Ps 2,6-7.8-9.10-

11; Jn 14,1-6 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 19. uri 
za osvoboditev 

izpod prekletstva 
korona virusa 

9. 5. 2020 
SOBOTA 

Izaija 
prerok 

Apd 13,44-52; 
Ps 98,1-4;  
Jn 14,7-14 

 

KAPELA 
p. Andrej ob 17.00 

po namenu 

ob 19. uri 
za osvoboditev 

izpod prekletstva 
korona virusa 

10. 5. 2020 
4. VELIKONOČNA 

 NEDELJA  

Job 
SP. mož 

Apd 6,1-7; Ps 
33,1-2.4-5.18-
19; 1 Pt 2,4-9; 

Jn 14,1-12 

ob 9. uri 
*** 

 

p. Andrej ob 10.00 
po namenu 

ob 11. uri 
za osvoboditev 

izpod prekletstva 
korona virusa 

 3. maj: 4. VELIKONOČNA  NEDELJA; NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
 Kdor ne vstopi v ovčjo stajo skozi vrata, 
ampak se splazi vanjo drugod, je tat in ropar. 
Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovac. 
Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov 
glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi 
iz staje. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred 
njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo 
njegov glas.«  
 
Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih 
cerkvah v času epidemije COVID-19  
 
    Sveta maša 
        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. 
        V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, 
ruta ipd.). 
        Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom. 
        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.  
        V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor 
lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. 
         Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 
        Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti. 
        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. 
        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 ob koncu svete maše in sicer ob izhodu v košarico. 
Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske 
svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.  
 
    Zakrament svete spovedi  
Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih  ni dovoljeno, lahko pa se spoveduje 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. 


