
GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 
PONEDELJEK 15. 6. 
VID, MUČ. 

19.00                                   
                              

† VOBENKOVI 

TOREK 16. 6. 
BENO, ŠK. 

7.00 
 

ZA ZDRAVJE 

SREDA 17. 6. 
ALBERT, DUH. 

19.00 † KOMAN-ROTMAN-BENIČ 

ČETRTEK 18. 6. 
MARKO IN MARCELIJAN, 
MUČ. 

19.00 
 

† LOJZKA ZUPANC 

PETEK 19. 6. 
SRCE JEZUSOVO 

19.00  
                   

† ALOJZIJ AVGUŠTIN, 
DUHOVNIK 

SOBOTA 20. 6. 
SRCE MARIJINO 

19.00 
 

† JANEZ BAŠKOVČ 

NEDELJA 21. 6. 
12. NEDELJA MED 
LETOM 

ALOJZIJ GONZAGA, RED. 

8.00 
10.00 

† JANEZ IN JULIJANA 
PETROVČIČ 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† (2) JANEZ(A) GOLMAJER(JA) 

PONEDELJEK 22. 6. 
TOMAŽ IN JANEZ, MUČ. 

19.00 † ANICA IN ALMIR 
KOSTANJŠEK 

TOREK 23. 6. 
JOŽEF CAFASSO, DUH. 

 / 

SREDA 24. 6. 
ROJSTVO JANEZA 
KRSTNIKA 

19.00 
 

† IVAN PAHIČ 

ČETRTEK 25. 6. 
VILJEM, OP. 
DAN DRŽAVNOSTI 

19.00 
 

† MARIJA POVŠE 

PETEK 26. 6. 
JOŽEFMARIA ECRIVA, 
UST. OPUS DEI 

19.00 
 

† PAVLA JALEN 

SOBOTA 27. 6. 
EMA KRŠKA, KN. 

19.00 
 

† SLAVKO LOVRENČIČ 

NEDELJA 28. 6. 
13. NEDELJA MED 
LETOM 

IRENEJ, ŠK. 

8.00 
10.00 

† MINKA GOLIČIČ, 30. DAN 
ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MARIJA MELIVA 

 
 

 

 

 

 

MENIH NI VERJEL 

Najbolj znani evharistični čudež se je zgodil v 8. stoletju v 
Lancianu. Menih je med maševanjem začel dvomiti o resnični 
Jezusovi navzočnosti v svetem obhajilu. Pred njegovimi očmi se je 
po posvetitvi hostija spremenila v kos mesa, vino pa v kri. Meso, 
ki ga je danes mogoče videti v relikviariju, je veliko kakor hostija. 
Z vatikanskim dovoljenjem so te »relikvije« med letoma 1970 in 
1974 preiskovali. Pod vodstvom Svetovne zdravstvene 
organizacije so napravili več kot petsto preiskav; pri njih je 
sodeloval znani profesor anatomije in patološke histologije 
Odoardo Linoli ob pomoči profesorja Ruggera Bertellija. Študija, 
objavljena leta 1976 v Ženevi in New Yorku, je pokazala, da je 
»čudežno meso« zares človeško meso, srčno mišično tkivo.  

Nedelja, 31. 5. 2020 leto XXXV (646)  



NAŠI RAJNI: Marija (Minka) Goličič, roj. Hostnik, Radovljica; Anica 
Vamberger, Radovljica; Boris Pogačnik, Radovljica. Gospod, daj jim 
večni mir in pokoj. 
 
 

MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE je vsak ponedeljek po sveti 
maši v župnijski kapeli. Vabljeni. 
 

SKUPINA PRENOVA V DUHU vabi vsako sredo po sveti maši v 
župnijsko kapelo k molitvi in branju Svetega pisma. Vabljeni! 
 

ČIŠČENJE CERKVE: 6. 6.: ml. zakonska skupina; 20. 6.: Uršič – 
Fadiga; 4. 7.: pritrkovalci; 18. 7.: Uršič – Fajdiga; 1. 8.: Bohinc – Koselj; 
22. 8.: Pristov – Resman. 
 
 

Zahvaljujem se vsem, ki požrtvovalno čistite župnijsko cerkev. Vabljeni 
tudi ostali, da se pridružite kateri od skupin. Čiščenje cerkve se začne 
običajno ob 8.00 oz. po dogovoru. 
 
 

PRVI PETEK V MESECU: eno uro pred sveto mašo bo izpostavljeno 
Najsvetejše. Vabljeni. 
 
 

DOGODKI 2020: 
 

PRVO SVETO OBHAJILO: 20. september ob 10.00. 
BIRMA: 13. september 11.00. 
PROCESIJA SV. REŠNJEGA TELESA S SV. MAŠO bo v cerkvi: v 
četrtek 11. junija ob 19.00. 
SREČANJE ZA STARŠE BIRMANCEV: sreda 10. 6. ob 19.30. 
SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV: petek, 12. 6. ob 
19.30. 
PODELITEV SPRIČEVAL: nedelja, 14. 6. ob 8.00 in 10.00. 
 

 

KAJ NAM HOČE KORONAVIRUS POVEDATI 
Človeštvo je dobilo točno tako bolezen, kakršno si je zaslužilo.  Naravo 
smo nehali ceniti in zato smo dobili tako bolezen, da zaslutimo, kako 
je naše bivanje v njej tako dragoceno. 
Nehali smo delati za družino, zato nas je ta bolezen zaprla po domovih, 
da smo se ponovno naučili, kako delovati kot družina. Nehali smo ceniti 
stare in bolne, zato nas je bolezen spomnila, kako ranljivi so. 
Nehali smo ceniti zdravnike in farmacevte, da smo ugotovili, kako 
nenadomestljivi so. Nehali smo spoštovati učitelje, zato je ta bolezen 
zaprla naše šole, da bi starši lahko poučevali sami. Mislili smo, da 

lahko kupimo vse, da smo lahko kjerkoli in s komerkoli, zato imamo 
tovrstno bolezen, da spoznamo, da nismo vsemogočni. Prosti čas smo 
preživljali po nakupovalnih središčih, zato jih je bolezen zaprla, da se 
zavemo, da si sreče ne moremo kupiti. Veliko pozornosti smo 
posvečali svojemu videzu, zato nam je bolezen prekrila obraze, da 
smo spoznali, da ni najpomembnejša zunanja lepota. Mislili smo, da 
smo gospodarji sveta, zato smo dobili to bolezen, da nas je nekaj tako 
majhnega, česar ni mogoče niti videti, postavilo na realna tla in nam 
dalo malo ponižnosti. Ta bolezen nam je veliko vzela, hkrati pa nam 
dala priložnost, da se naučimo, kaj je v življenju bolj pomembno. 
 
 
 
 
 
 

KARDINAL ROBERT SARAH: »BASTA« S SKRUNITVAMI! 
EVHARISTIJA NI TRŽNO BLAGO. 
Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoslužje in 
disciplino zakramentov, je na god svetega Atanazija (2. maja 2020) v 
ekskluzivnem pogovoru za  La Nuova Bussola Quotidiana  podal 
odgovore glede obhajanja zakramentov v zvezi z ukrepi proti širjenju 
bolezni Covid-19. Vprašanja je kardinalu Sarahu zastavil italijanski 
novinar g. Riccardo Cascioli. 
»Gre za vprašanje vere. Če bi se zavedali, kaj obhajamo pri sveti maši 
in kaj je evharistija, nam niti na misel ne bi prišli nekateri načini 
podeljevanja obhajila«. 
Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoslužje in 
disciplino zakramentov spet spregovori o »vznemirjenosti« vernikov, ki 
so bili ne le brez maše, ampak so zdaj prestrašeni ob pogajanjih 
italijanske škofovske konference in vlade. Ti dve hočeta ob ponovni 
omejeni udeležbi ljudstva pri maši obravnavati celo podeljevanje 
obhajila. 
Komaj pred dvema dnevoma so dobro obveščeni vatikanisti v 
časopisu Stampa poročali o raznih rešitvah vladnih »izvedencev« 
v tesnem sodelovanju z italijansko škofovsko konferenco, ki 
imajo trenutek obhajila »za najvišje tveganje okužbe«. Med 
rešitvami je »zapakiranje« Kristusovega Telesa: »Da bi 
italijanskim katoličanom dovolili ponovno prejemanje obhajila, 
razmišljamo o obhajilu ʽnaredi samʼ s hostijami ʽtake awayʼ v 
plastičnih vrečkah, položenih v cerkvi na policah.« 
»Ne, ne, ne!« – nam kardinal Sarah ogorčeno odgovori po telefonu. 
»To je popolnoma nemogoče! Boga smo dolžni spoštovati, ne smemo 



ga dati v vrečko. Ne vem, komu je prišla na misel ta neumnost. 
Odvzem evharistije je gotovo bolečina, vendar se ni mogoče pogajati 
o načinu prejemanja obhajila. Obhajilo prejemamo dostojanstveno, 
vredno Boga, ki prihaja k nam. Evharistijo moramo obhajati z vero. Ne 
smemo ravnati z njo kakor s praznim predmetom. Saj nismo v 
supermarketu. Popolnoma noro.« 
Nekaj podobnega so že delali v Nemčiji.  
Žal, v Nemčiji počnejo veliko stvari, ki sploh niso katoliške. Ni jih treba 
posnemati. Pred kratkim sem slišal škofa, ki je rekel, da v prihodnje ne 
bo več obhajanja evharistije. Samo besedno bogoslužje. To je 
protestantizem. Kakor po navadi navajajo »sočutne« razloge: 
verniki potrebujejo obhajilo, ki ga že nekaj časa ne morejo 
prejemati. Ker pa je še vedno velika nevarnost okužbe, je treba 
najti kompromis ...  
Treba je pojasniti dve vprašanji. Najprej, evharistija ni pravica in ne 
dolžnost. Je dar, ki ga zastonj prejemamo od Boga in ga moramo 
sprejemati s češčenjem in ljubeznijo. Gospod je oseba. Nihče ne bi 
sprejel osebe, ki jo ljubi, v vrečki ali kakorkoli nevredno. Na odvzem 
evharistije ne moremo odgovoriti s skrunitvijo. Resnično gre za 
vprašanje vere. Če verujemo, ne moremo z evharistijo ravnati 
nevredno.  
 

In drugo?  
Nihče ne more duhovnika ovirati, da spoveduje in podeljuje obhajilo, 
nihče mu tega ne sme preprečiti! Zakramente moramo spoštovati. Tudi 
če se verniki ne morejo udeležiti maše, lahko prosijo za spoved in 
obhajilo.  
Glede maše: še kar naprej predvajajo svete maše (streaming, 
televizija ...). Ne smemo se navaditi na to. Bog se je učlovečil: ima 
meso in kosti, ni virtualna stvarnost. To je silno neprimerno tudi za 
duhovnike. Pri sveti maši mora duhovnik zreti Boga, ne pa se navaditi 
gledati v kamero, kakor da bi bila sveta maša zabavna oddaja. Tako 
ne smemo naprej!  
Vrnimo se k obhajilu. Upamo, da bodo čez kakšen teden spet 
svete maše z ljudstvom. V zvezi z božjeropnimi rešitvami je tudi 
razprava, ali je primerneje prejemati sveto obhajilo v usta ali na 
roke, oziroma kako ga prejeti na roke. Italijanska škofovska 
konferenca je že določila obvezno prejemanje na roke. Naš 
izvedenec pa trdi, da bi bilo bolj higiensko prejemanje v usta. Kaj 
bi bilo treba storiti? 

V Cerkvi je že predpis, ki ga je treba spoštovati: vernik lahko prejme 
sveto obhajilo v usta ali na roko.  
Zadnja leta zaznavamo očiten napad na sveto evharistijo: najprej 
vprašanje ločenih in ponovno poročenih, s sklicevanjem na geslo 
»obhajilo za vse«; nato skupno obhajanje s protestanti; potem 
predlogi glede razpoložljivosti evharistije v Amazoniji in v 
pokrajinah s pomanjkanjem duhovnikov, zdaj pa svete maše v 
času koronavirusa ... Ne smemo se čuditi. Hudobni duh silovito 
napada sveto evharistijo, ker je srce življenja Cerkve. Vendar menim: 
jedro težave je kriza vere pri duhovnikih, kakor sem že pisal v svojih 
knjigah. Če se duhovniki zavedajo, kaj je sveta maša in kaj sveta 
evharistija, jim niti na misel ne bi prišli nekateri načini maševanja 
oziroma domislice glede obhajanja. Z Gospodom Jezusom ne smemo 
ravnati tako! 
 

ALI SMEM K OBHAJILU, ČE ŽIVIM S PARTNERJEM? 
Bog najbolj ljubi grešnika, ki išče pot k njemu, in ga na tej poti 
nikoli ne pušča samega Vprašanje bralke Sem neporočena. Živim 
s sinom in njegovim očetom. Sin obiskuje verouk, je ministrant in 
je bil pri prvem obhajilu. Jaz imam opravljene vse zakramente. 
Naš župnik mi dovoli le k spovedi, k obhajilu pri maši pa ne. Ali je 
to res tako samo pri nas ali to velja povsod?  Marinka  
Spoštovana Marinka! Hvaležen sem za vaše vprašanje, pri katerem se 
mi zdijo pomembne tri reči.  
Prvič: V primerih, ko doživljamo, da nam naša vest glede določenega 
vprašanja narekuje drugače, kot meni kak drug kristjan ali v vašem 
primeru domači župnik, je vedno dobro, da se naslonimo na nekaj 
trdnega. V primeru naše vere je ena najboljših referenc Katekizem 
Katoliške cerkve (KKC). Kot je svojo vest potrebno poslušati, jo je 
namreč neprestano potrebno tudi oblikovati in ostriti. Življenje v svetu, 
ki se ne ravna po Božjih zapovedih, lahko našo vest sčasoma otopi, 
da se nam nekaj, kar je v družbi sprejemljivo, lahko tudi neha zdeti v 
neskladju z Božjimi zapovedmi.  
Drugič: Pogled v katekizem razkrije tudi cerkveni nauk, da ima spolni 
odnos med moškim in žensko namen, ki ga je mogoče živeti le v 
zakonu. Nečistovanje, s čimer označujemo “telesno združenje 
neporočenega moškega in neporočene ženske zunaj zakona” (KKC 
2353), pa spada med smrtne grehe. Vsak, ki se zaveda, da je v 
smrtnem grehu, mora prejeti zakrament sprave, preden pristopi k 
obhajilu (KKC 1385).  



In tretjič: Eden od pogojev, da je spoved veljavna in duhovnik lahko 
spovedancu podeli odvezo, je tudi sklep o spremembi življenja (“Trdno 
sklenem, da se bom poboljšal …”). Ko pravite, da vam župnik dovoli le 
k spovedi, ne pa k obhajilu, se bojim, da v resnici niti ne gre za spoved. 
Dokler namreč vi bodisi ne morete bodisi ne želite spremeniti svojega 
življenja, da bi ne bili več v grehu (bodisi da z očetom vašega sina 
skleneta cerkveni zakon, bodisi da živita skupaj, vendar v vzdržnosti 
od spolnih odnosov), vam duhovnik ne more podeliti odveze od 
grehov, brez katere pa ni spovedi. Omenjene reči veljajo povsod v 
Katoliški cerkvi. Edini nasvet, ki vam ga lahko dam, je ta, da premislite, 
kaj je tisto, kar vas ovira, da svojega položaja pred Cerkvijo ne 
spremenite. Če imate kakršnakoli vprašanja, pomisleke ali strahove v 
zvezi s poroko ali odnosom z očetom vašega sina, se iskreno obrnite 
na duhovnika. Če menite, da se z vašim župnikom o tem ne bi mogli 
pogovoriti sproščeno in iskreno, poiščite koga drugega. Naj vas krepi 
vera, da Bog najbolj ljubi grešnika, ki išče pot k njemu, in ga na tej poti 
nikoli ne pušča samega! Prispevek je bil najprej objavljen v tedniku 
Družina, v rubriki Mladi val. 
 

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV V SLOVENSKIH CERKVAH V 
ČASU ZAČASNE UMIRITVE EPIDEMIJA COVID-19 
Slovenski škofje ordinariji smo na 119. redni seji Slovenske škofovske 
konference(SŠK), ki je potekala 1. junija 2020 v Ljubljani, sprejeli nove 
ukrepe na področju ustavno zagotovljene človekove pravice in 
temeljne svoboščine do individualnega in kolektivnega vidika svobode 
veroizpovedi ter se odločili za dodatno sproščanje preventivnih 
ukrepov pri javnem bogoslužju v cerkvah. Nova navodila veljajo od 
torka, 2. junija 2020, do preklica. S tem navodilom prenehajo 
veljati Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja 
v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19,[1]ki so bila v veljavi 
od 4. maja 2020. 
Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje 
vernikov ter slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno 
z Zakonikom cerkvenega prava(kan. 455, § 1–2 ZCP), Direktorijem za 
pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64) ter v 
okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi, ob 
upoštevanju državnih predpisov in predhodni seznanitvi pristojnih 
državnih ustanov določamo naslednje: 
 

Sveta maša: 
Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji: 

Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov 
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 
Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno 
okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.  
Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati 
medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane 
skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, mora nositi 
zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje 
veljajo enaka navodila kot v šolah. 
Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki 
naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. 
Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo 
nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem 
vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923). 
Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno 
razdaljo 1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask. 
Duhovniki imajo med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrite. 
Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav 
miru izrazi s poklonom ali pogledom. 
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, 
da ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem 
si mora razkužiti roke. 
Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo 
medosebno razdaljo. 
Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome 
bolezni, ne sme javno maševati. 
Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Priporoča se, da tisti, ki 
pobira darove vernikov, nosi masko. 
Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti. 
Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z 
upoštevanjem medosebne razdalje oziroma uporabo maske ter 
razkuževanjem rok. 
Duhovniki naj prenehajo prenašati svete maše po spletu. V veljavi 
ostanejo prenosi svetih maš po televiziji in radiu, ki so namenjeni 
starejšim in bolnim. 
 
 
 
  



Zakrament svete spovedi 
Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena 
ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) 
ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred 
vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča 
se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, 
kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V 
vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v 
cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oziroma izven spovednice 
spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra. 
Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni 
zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni 
spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved. 
 

Obhajanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in 
bolniškega maziljenja 
Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za 
sveto mašo. Pred krstom in po njem si mora krščevalec razkužiti roke. 
V primeru zaporednih krstov je treba prostore prezračiti. 
Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok 
je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila. Za otroke, ki še 
niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila 
preloži na jesenski čas oziroma kot določi župnik. Število 
prvoobhajancev je odvisno od velikosti cerkve in števila predvidenih 
vernikov, ki se bodo udeležili prvega svetega obhajila. 
Obhajanje zakramenta svete birme je dovoljeno z upoštevanjem 
navodil, kakor veljajo za sveto mašo. Kjer je potrebno, bodo nove 
termine birm posamezne škofije uskladile z župniki. Birmanci morajo 
imeti vsaj tri neposredna srečanja s katehetom, opraviti devetdnevnico 
in srečanje z birmovalcem. Birme so lahko tudi na prostem. Duhovnik 
za birmovalca pripravi manjšo posodo z razkužilom oziroma alkoholne 
robčke. Namesto pozdrava miru je priklon. 
Za obhajanje zakramenta svetega zakona veljajo enaki pogoji kot za 
sveto mašo. 
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta 
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, 
ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo 
upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od 
njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik, ki obišče bolnika na 
domu, naj nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. 
Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni. 

 

Pogrebi 
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih 
ustanov. 
 

Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in župnijske 
slovesnosti 
Verouk se začne izvajati vzporedno s poukom v osnovni šoli. Pri 
verouku veljajo enaka zdravstvena navodila, kot veljajo v šolah. 
Poletni oratoriji in počitniško druženje oziroma delavnice lahko v 
dogovoru s krajevnim ordinarijem potekajo ob upoštevanju navodil in 
predpisov državnih ustanov. 
Župnijske slovesnosti potekajo ob upoštevanju določil, kot veljajo za 
sveto mašo. 
 

Katoliške karitativne ustanove 
Katoliške karitativne ustanove nadaljujejo svoje delo in poslanstvo 
pomoči v enakem obsegu ob upoštevanju državnih navodil ter že 
sprejetih varnostnih ukrepih. 
 

Bogoslužni in drugi cerkveni prostori 
V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih 
vernikov pod pogoji, ki veljajo za udeležbo pri sveti maši. 
Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti (kljuke 
vrat, klopi, tla). Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno 
sredstvo za roke. 
V cerkvah je lahko postavljena zaprta posodo z blagoslovljeno vodo za 
osebno rabo vernikov pod pogojem, da se posoda z zunanje strani 
redno razkužuje. 
Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi 
so lahko odprti za obiskovalce pod naslednjimi pogoji: v pisarni je samo 
en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter 
si ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik ali uslužbenec, ki dela v pisarni, 
odprti za javnost, mora prostore pogosto zračiti. O odprtju in urniku 
posameznega urada odloča vsak ordinarij oziroma odgovorna oseba 
posebej. 
 

Splošna priporočila 
Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter 
katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov 
našega naroda ter konec epidemije. 
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja 
zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof 



ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju 
verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. 
Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila 
objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih ter v krajši 
obliki na oglasnih deskah. Dodatne informacije so objavljene na spletni 
strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si 

 

SEZNAM BRALCEV: 

 
 

1. berilo: 2. berilo: 

NEDELJA, 7. 6.  2 Mz 34,4-6.8-9 2 Kor 13,11-13 

Nedelja Svete Trojice 
 

8.00 RUDI MIKOLAJ ALJA ŠTENDLER 

10.00 ANDREJA BOHINC ROBERT ŠIFRER 

NEDELJA, 14. 6.  2 Mz 19,2-6 Rim 5,6-11 

11. nedelja med 
letom 

8.00 MAGDA ROZMAN ROK ANDERLE 
10.00 JANEZ RESMAN  MARIJA JEKOVEC 

NEDELJA, 21. 6.  Jer 20,10-13 Rim 5,12-15 

12. nedelja med 
letom 

8.00 DARINKA DEŽMAN CVETO URŠIČ 
10.00 ALEŠ VURNIK  ANDREJA JALEN 

NEDELJA, 28. 6.  2 Kr 4,8-11.14-16 Rim 6,3-4.8-11 

13. nedelja med 
letom 

8.00 ROK ANDRES SILVA PISEK 

10.00 MARIJA DIJAK  SANDI WILLEWALDT 

 

Spoštovani vsi moji farani! 
Sredi postnega časa nas je nepričakovano zadela nova preizkušnja, ki 
nas je vse presenetila in osamila. V času osamitve se Vas je veliko 
spomnilo tudi name. Vsem sem hvaležen za skrb in dobroto. Vsak 
večer sem pri sveti maši molil za Vas vse. Vaš župnik Andrej. 
 

ŽUPNIJSKA CERKEV: V letu 2020 bomo odplačevali naš dolg, ki 
ga imamo  do nadškofije. Priporočam se vam za vaše darove. 
ŽUPNIJSKI TRR: SI56031271000010674 
 
 
 
 
 
 
 
 

GODOVI IN MAŠNI NAMENI: 
 
NEDELJA 31. 5.  
BINKOŠTI 
OBISKANJE DEVICE 
MARIJE 

8.00 
9.00 

10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
ZA MILOST VERE BIRMANCEV 
† SUZANA MIJATOVIĆ 

PONEDELJEK 1. 6. 
MARIJA, MATI CERKVE; 
BINKOŠTNI PONEDELJEK 

19.00 † ANTON MRAK, OBL. 

TOREK 2. 6. 
MARCELIN IN PETER, 
MUČ. 

7.00  ZA ZDRAVJE 

SREDA 3. 6. 
JANEZ XXIII., PAP. 

19.00 
 

ZA SELŠKO POLJE 

ČETRTEK 4. 6. 
FRANČIŠEK 
CARACCIOLO, RED. UST. 

19.00 † JOŽE INTIHAR, OBL. 

PETEK 5. 6. 
BONIFACIJ, ŠK. 

19.00                                                           † MINKA GOLIČIČ, 7. DAN 
† ANTON ZUPAN 

SOBOTA 6. 6. 
NORBERT, ŠK. 

19.00                                                                            † MARIJA POGAČNIK 

NEDELJA 7. 6. 
SVETA TROJICA 

8.00 
10.00  

† JANEZ KUNČIČ, OBL. IN 
MARJETA ŠTURM 
† BOLTARJEVI 

PONEDELJEK 8. 6. 
MEDARD, ŠK. 

19.00     ZA ZDRAVJE 

TOREK 9. 6. 
PRIMOŽ IN FELICIJAN, 
MUČ. 

7.00 
 

PO NAMENU 

SREDA 10. 6. 
BOGUMIL. ŠK. 

19.00 
 

† IVAN IN FRANCKA ERMAN 

ČETRTEK 11. 6. 
SV. REŠNJE TELO IN KRI 

9.00 
19.00 

PO NAMENU 
† FRANČIŠKA IN MIHA 
MENCINGER 

† BORIS POGAČNIK, 7. DAN 

PETEK 12. 6. 
ESKIL, MUČ. 

19.00 NA ČAST SV. ANTONU V 
ZAHVALO 

† ANICA VAMBERGER, 7. DAN 

SOBOTA 13. 6. 
ANTON PADOVANSKI, C. 
UČ. 

19.00 
   

† LOJZKA ZORE IN † 
ZORETOVI 

 

NEDELJA  14. 6. 
11. NEDELJA MED 
LETOM 

VALERIJ, MUČ. 

8.00                         
10.00 

ZA FARANE IN DOBROTNIKE 
† MATIJA JALEN 

 

https://katoliska-cerkev.si/

