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V skladu z navodili Slovenske škofovske konference z dne 13. november 2020 za župnijo
Dolenja vas velja naslednje:

župnijska cerkev je za individualno molitev odprta
vsak dan od 9-ih do 18-ih.














Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo
molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Škofje dovoljujejo zasebno mašo duhovnika
brez vernikov. Svete maše se bodo opravljale po namenih zapisanih v Lončarskem zvonu, razen v
nedeljo, ko bo opravljena samo ena maša – za žive in pokojne farane, vse ostale se prenesejo v mesec
december. Vse župljane in župljanke se spominjam pri sveti maši in pri molitvi brevirja.
Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo spregled od
nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas
molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2).
Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše)
dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega
gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za
določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju.
Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Zakrament svete spovedi se bo
podeljeval v zakristiji. 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.
Sveti krst je možen samo v smrtni nevarnosti otroka.
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno
zaščitena. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na
pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.
Uradne ure so za enkrat preklicane. V kolikor kaj potrebujete, se prej dogovorite za termin preko
telefona oz. e-maila. Na enkrat so lahko v župnijski pisarni ena oseba oz. eno družino. Duhovnik in
vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. Mašne namene lahko oddate v
kuverti v katero date denar in listek z namenom.

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.

