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V skladu z navodili Slovenske škofovske konference z dne 15. oktober 2020 za 
župnijo Dolenja vas velja naslednje: 
 

župnijska cerkev je za individualno molitev odprta 
 

vsak dan od 9-ih do 18-ih. 
 
 
vstop v župnijsko cerkev, bodisi za molitev, bodisi za sveto obhajilo oz. spoved 
je dovoljen samo  

 vernikom, ki so zdravi, 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 prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in 
ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane 
istega gospodinjstva). 

 
Svete maše se do preklica darujejo, po namenih brez udeležbe ljudstva. V 
nedeljo bo darovana samo ena maša – za žive in pokojne farane. Vsi ostali 
nedeljski mašni nameni se prestavijo na čas, ko bodo zopet možne svete maše z 
udeležbo ljudstva. V primeru smrti se bo 7. in 30. dan oddal naprej. Od 
ponedeljka do petka se bodo darovale še dodatne maše v čast svetemu Roku za 
odvrnitev kužne nevarnosti.  
 
Verniki lahko prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše in sicer 

 v ponedeljek, sredo in petek ob 18-ih 

 v nedeljo ob 9-ih (za vernike, ki hodijo k maši ob 8-ih) in ob 11-ih (za 
vernike, ki hodijo k maši ob 10-ih) 

 
verniki lahko ob teh določenih urah darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo 
oznanila. 
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Verniki lahko prejmejo zakrament svete spovedi v zakristiji župnijske cerkve 
(za spoved vstopate v zakristijo skozi cerkev) in sicer  

 v torek in četrtek od 18-ih do 18.45 

 
Za bolniško maziljenje sporočite na tel. št.: 031/347-427 (župnik) 
 
Krsti so preloženi na ugodnejši čas, razen krst v sili. 
 
Pogrebi so možni brez maše in v ožjem družinskem krogu! 
 
Verouk do nadaljnjega odpade. Veroučenci naj vsak teden predelajo eno 
lekcijo naprej. Veroučenci tretjega razreda in devetega razreda naj se naučijo 
na pamet obred svete maše in obred svete spovedi (natisnjeno na zadnjih 
straneh učbenika). 
 
Župnijska pisarna je do preklica zaprta za osebni obisk. Posluje se preko 
telefona oziroma e-maila. 
 
 
 
 
Sveta Marija, prosi za nas! 
Sveti Jožef, prosi za nas! 
Sveti Rok, prosi za nas! 
Sveti Janez Gabrijel Peyborne, prosi za nas! 
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