V skladu z navodili Slovenske škofovske konference, z dne 30. april 2020 se za župnijo Dolenja vas izdajajo
naslednja navodila ad experimentum za javno udeležbo pri verskem obredu, ki se javno začnejo 4. maja:
Za vse obrede velja načelo:
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, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje
molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP).
Ob nedeljah:
Nedeljske svete maše se bodo opravile po naslednjem redu:
• Ob 8-ih za naselje Dolenja vas
• Ob 9.30 za naselje Rakitnica in Lipovec
• Ob 11-ih za naselje Prigorica
V cerkvi je obvezna uporaba maske (ki si jo prinesete s seboj), ter razkužila, zato je vstop dovoljen samo skozi
glavna vrata. Za izstop uporabljajte glavna in stranska vrata.
Pri sedenju cerkvi upoštevajte načelo oddaljenosti 1,5 m, razen za člane istega gospodinjstva.
Maske nosijo vsi bogoslužni sodelavci razen duhovnika.
K obhajilu pristopate z upoštevanjem razdalje 1,5 m. Preden se vernik obhaja s prosto roko umakne masko, v
prisotnosti duhovnika zaužije sveto hostijo, takoj po zaužitju si masko nadene nazaj. Pevci se bodo obhajali po
sveti maši. Po sveti maši skušajte čimprej zapustiti sakralni prostor, ker se mora cerkev pred naslednjo mašo
prezračiti.
Ob delavnikih:
Vse maše bodo opravljene v župnijski cerkvi. Pri maši je obvezna uporaba maske. V ponedeljek, sredo in četrtek
bodo ob 19-ih. Ob torkih, petkih in sobotah bodo ob 8-ih zjutraj. Ne glede na razpored v »Lončarskem zvonu«.
Maše na prvi petek bodo opravljena v Dolenji vasi ob 19-ih. Vstopate in izstopate pri glavnih vratih. Pri vstopu
uporabite razkužilo.
Zakrament svete spovedi:
Zakrament svete spovedi lahko prejmete v zakristiji župnijske cerkvi in sicer ob nedeljah, od 14-ih do 16-ih. oz.
po predhodnem dogovoru. Med spovedjo je obvezna uporaba maske. Pri čakanju na spoved in vstopanju v
zakristijo upoštevajte priporočeno razdaljo 1,5 m.
Pri pogrebih:
Vsi pogrebi v župnij Dolenja vas, se opravijo brez maše, samo obred, ker ni mogoče zagotoviti osnovnih
higienskih pogojev. Pri pogrebu so lahko navzoči samo najožji družinski člani..
Zakrament krsta:
Podeljevanje zakramenta krsta med mašo ni mogoč. Pri obredu so lahko prisotni samo najožji družinski člani:
krščenec, stari, botri. Med obredom vsi nosijo maske. Krst je mogoče opraviti od ponedeljka do sobote.
Prvo obhajilo:
Otroci 3. razreda bodo prvo obhajilo prejeli v poletnih mesecih.

Zakrament svete birme:
Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski
čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki.
Zakrament svetega zakona
Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki
med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
Šmarnična pobožnost
Šmarnično pobožnost opravite doma. Lahko uporabite obliko, ki je objavljena v »Lončarskem zvonu« oz.
prisluhnete spletnim prenosom na radiju Ognjišče in TV Exodus.
Razno
Župnijska cerkev bo še naprej odprta od 8.30 do 17.30 od do večerne svete maše. Vsak, ki vstopi v cerkev, mora
poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne prostore: razkužiti si mora roke in
si nadeti zaščitno masko.
Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so odprti za obiskovalce le po predhodnem
dogovoru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo
en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki
dela v pisarni, odprti za javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. Župnijska
pisarna v Dolenji vasi je odprta ob petkih od 16-ih do 18-ih.

