Spoštovani župljani in župljanke župnije Dolenja vas,
dragi bratje in sestre v Kristusu,
s tesnobo v srcu sem včeraj prejel ukaz Slovenske škofovske konference, da so začasno
odpovedani vsi javni obredi v župniji, v skrbi, da se čimprej in čimbolj virus, ki ta hip razsaja
po Evropi, zajezi, ustavi in uniči. To navodila, ki jih svetna in cerkvena oblast podaja v času
epidemije, moramo jemati skrajno resno.
Toda kljub vsemu imamo prednost, ker imamo vero v Jezusa Kristusa, ki je tudi v teh kriznih
časih med nami navzoč, v tabernaklju župnijske cerkve. Zato ni prav nobenega razloga za
kakršen koli strah ali paniko. Tudi ne glejmo na te dogodke kot na Božjo kazen. Glejmo jih iz
vidika preizkušnje, da utrdimo in poglobimo svojo vero. Vera nas ne obvaruje pred zlom, vera
nam pomaga zlo preživeti. Vera nam pomaga, da se zlo, ki se dogodi prerodi v nekaj dobrega.
To preizkušnjo bomo prestali in ko jo bo konec, bomo lahko zaživeli na novo.
Slovenski škofje Vas do preklica odvezujejo obveznosti nedeljske svete maše. In moram
priznati, da Vas že pogrešam, čeprav še nismo prišli do nedelje. Toda kljub temu, da se ne
moremo družiti okoli Gospodovega oltarja, kakor smo navajeni, to še ne pomeni, da se
Gospodova daritev ne bo darovala. Vsak dan bom po namenu in ob času, ki je zapisan v
Lončarskem zvonu daroval sveto mašo. Prav tako bom od ponedeljka do petka, zjutraj ob 8-ih
(razen na praznik svetega Jožefa), daroval sveto mašo v čast svetemu Roku.
Ob začetku svete maše bom pozvonil z velikim zvonom, Vas pa vabim, da v tistem času, ko se
bo v župnijski cerkvi darovala sveta maša, doma prejmete duhovno obhajilo, kakor ga priporoča
škof dr. Marjan Turnšek in Vam navodila prilagam v prilogi tega pisma.
Veliko milost imamo, da je zavetnik naše župnije ravno sveti Rok, ki je zavetnik zoper kužne
in nalezljive bolezni, zato Vas tudi prosim, ko trikrat na dan (ob 7-ih, 12-ih in ob večernem
zvonjenju) molite molitev »Angel Gospodov«, na koncu dodate še vzklik: Sveti Rok,
zavetnik zoper kužne bolezni, reši nas .
Prilagam Vam tudi splošna navodila in ukrepe Slovenske škofovske konference, vsekakor pa
me lahko pokličete za prejem zakramentov v primeru bolezni, nesreče, smrtne nevarnosti na
telefon 031/347-427. Prav tako me lahko kontaktirate preko e-maila: ales.pecavar@rkc.si.
Nedeljsko pridigo pa lahko najdete na spletni strani: http://romar101.blogspot.com/.
Prosim, tudi, če to pismo, s prilogami, posredujete vsem ostalim. Vsem pa želim na priprošnjo
svetega Roka, obliko Božjega blagoslova in varstva.
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Kako prejemamo duhovno obhajilo?
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti
udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z
molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu,
TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno,
da ga prejmemo v duhovni obliki.
Možna in priporočena oblika:
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3) Preberemo evangelij dneva.
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne
občutke prebuja v vas).
5) Zmolimo veroizpoved.
6) Sledi duhovno obhajilo.
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo
ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse
drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno,
Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s
Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.
6) Molitev končamo z znamenjem križa.
Msgr. dr. Marjan Turnšek
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SLOVENSKA ŠKOFOVSKA KONFERENCA
Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje

določajo izredne ukrepe,
ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

do nadaljnjega so odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov,
ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.
Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.
Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri
nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom,
dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s
prejemom duhovnega obhajila.
Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:
a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne
bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi
(kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.
Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi
brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po
preklicu tega navodila.
V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih
srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.
Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti.
Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.
Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za
zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

