
 

 

 
 
 

SVETE MAŠE od  

16. do 22. 3. 2020 
 

   ponedeljek:  
18.30 ┗ L;ゲデ S┗く Sヴ┌┥ｷﾐｷ ┣; ┣Sヴ;┗ﾃW 

 torek:  
7.30 za + Marka Suhodolnika 

18.30 za S┌ジW ┗ ┗ｷI;ｴ 

          ┣; Щ Bヴ;ﾐﾆ; OヮWヴLﾆ;ﾉ; 

      sreda:  
7.30 za + Franca Praznika 

18.30 za + Angelo Pevec 

      četrtek: Sv┻ Jo:ef 
8.00 za + Jﾗ┥Wデ; F┌ヴﾃ;ﾐ; ｷﾐ  
      Sヴ┌┥ｷﾐﾗ TW┥;ﾆ 

        ﾐ; L;ゲデ ゲ┗く Jﾗ┥Wa┌ ┣; Sヴ┌┥ｷﾐW 

18.30 ┣; Щ Jﾗ┥Wデ; ｷﾐ AﾉHWヴデ; SﾉW- 

 ﾏWﾐジWﾆが G;HヴｷﾃWﾉﾗ VﾗヴジｷL 

     petek:  
18.30 za + ゲデ;ヴジW PWヮIﾗ ｷﾐ  

Matijo Dobrovc 

      sobota:  
18.30 za + Marijo Leder 

      3. postna NEDELJA 
8.00 za ┣Sヴ;┗ﾃW ┗ Sヴ┌┥ｷﾐｷ 
10.00 za + ┥ｷ┗W ｷﾐ ヴ;ﾃﾐW a;ヴ;ﾐW  
 
 

 

 

OLW ┌ゲﾏｷﾉﾃWﾐﾃ; ｷﾐ デﾗﾉ;┥HWが tvoj Sin 

Jezus Kristus ﾐ;ﾏ ﾃW ゲ ﾆヴｷ┥Wﾏ 
pokazal vrednost trpljenja. 

Pﾗﾏ;ｪ;ﾃ ﾐ;ジｷﾏ Hヴ;デﾗﾏ ｷﾐ 
sestram, ki ﾐﾗゲｷﾃﾗ ﾆヴｷ┥ HﾗﾉW┣ﾐｷ ｷﾐ ゲﾗ 
ヮヴWｷ┣ﾆ┌ジ;ﾐｷく Nakloni jim 

ｷ┣Hﾗﾉﾃジ;ﾐﾃW ┣Sヴ;┗ﾃ;が njihovim 

svojcem pa utrdi pogum in 

zaupanje. Nam in vsemu svetu daj 

blagoslov, da bomo ヴWジWﾐｷ HﾗﾉW┣ﾐｷ 
in nevarnosti. 

 

OZNANILA┺ 
 

錨 Tretja postna nedelja nas spodbuja, naj 

stopimo z Jezusom v oseben pogovor o svojih :ivljenjskih zadevah┸ predvsem pa prisluhni-

mo njegovim navdihom in sugestijam. Molitev ustvari okolje za to dialoško dogajanje┻ 
 

錨 Po odločitvi naših škofov iz preventivnih 

zdravstvenih razlogov opravljamo sv┻ maše 

po ustaljenem urniku, vendar brez navzoč-

nosti vernikov. 
 

錨 Sv┻ mašo lahko spremljate ob nedeljah ob 

10h na 2. programu TV Slovenija in po radiu 

Ognjišče, ob delavnikih na Ognjišču ob 19. uri. 

Na Nova24TV lahko dnevno spremljate ob 7. 

uri sv┻ mašo pape:a Frančiška┻ Vsak dan ob 12. 

uri je prenos maše tudi na TV Exodus. Bodimo 

v navezi z Gospodovo daritvijo na oltarju. 
 

錨 Od danes do 23. aprila bomo v kapeli pred Marijo Pomočnico opravljali devetdnevnico njej v čast in prošnjo za odvrnitev in prene-

hanje nevarnosti širjenja virusne oku:be┻  
 

錨 V četrtek bo praznik sv┻ Jo:efa┸ zavetnika dru:in in naše slovenske de:ele┻ Kakor v 
preteklosti, se mu tudi zdaj priporočimo za odvrnitev nevarnosti oku:be┻  
 

錨 Vabljeni, da zlasti ob petkih sami opravite  kri:ev pot in molite za tiste, ki jih te:ijo mnoge 
stiske, nevarnosti in trpljenje.  
 

錨 Prihodnja nedelja bo 4. postna.  
 
 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
   

15. 3. tretja postna nedelja 

 19. 3. praznik sv┻ Jo:efa 

19.-にの┻ ぬ┻  teden dru:ine 

 25. 3. Angelovo oznanjenje Mariji 

 

15. 3. 2020                  3. postna nedelja              Leto XVIく ジデく 11 

 

 

 

 

BOŽJA BESEDA  

2 Mojzesova 17,3-712,1-4 
Psalm 95 
Rimljanom 5,1-2.5-8 
Janez 4,5-42 
 

 

 

Gospod je rekel Mojzesu: »Poj- 
di pred ljudstvom in vzemi s 
seboj tudi palico, s katero si 
udaril Nil, vzemi jo v roko in 
pojdi! Udari po skali in iz nje 
bo pritekla voda, da bo 
ljudstvo môglo piti!« 
 

Ne zakrknite danes svojih src. 
 

Upanje pa ne osramotí, ker je 
Božja ljubezen izlita v naša 
srca po Svetem Duhu, ki nam 

je bil dan. Kajti ko smo bili 

še slabotni, je Kristus v času, 
ki je bil za to določen, umrl 
za brezbožne. 
 

Jezus je rekel: »Veruj mi, že-

na, da pride ura, ko bodo pra-

vi častilci častili Očeta v du-

hu in resnici. Bog je duh, in 

tisti, ki ga častijo, ga morajo 
častiti v duhu in resnici.« 

 

 

 
 

Človek je dru:beno in dialoško bitje┻ Ne le 
dojenček┸ tudi odrasel človek je bivanjsko 

vezan na soljudi. Potreba po pogovoru, 

izmenjavi izkušenj┸ podelitvi 
razpolo:enja┸ izra:anju ljubezni spada 

med temeljne človekove danosti┻ Nadvse 
potrebno pa je odkritje :ivljenjskega 

smisla┻ Jezus je z :eno iz Samarije govoril 

o izviru vode┸ ki teče v večno :ivljenje in jo 

daje On sam┻ Brez Odrešenikove milosti se 

ni mogoče zveličati. Zato smo v navezi z 

Gospodom in se zatekamo k njemu po 

pomoč┻ Beremo Bo:jo besedo┸ prejemamo 
zakramente, v Jezusovem imenu prosimo 

Boga Očeta┸ da bi prispeli v večno 
:ivljenje, ki nam je obljubljeno.  

 



YOUCAT – katekizem 

Katoliške cerkve za mlade 
 

139.  V ČEM JE POKLICA-
NOST LAIKOV?  
 

     V Cerkvi, ki jo sestav-
ljamo laiki in posvečeni, 
od Kristusa sprejemamo 
nalogo pričevanja in apo-
stolata. Laiki so poslani, 
da se angažirajo v družbi, 
da lahko med ljudmi raste 
Božje kraljestvo. 
 
     Beseda laik pomeni ve-
činski stan v Cerkvi, se pra-
vi krščene, ki pripadajo 
Božjemu ljudstvu in niso 
posvečene osebe (duhov-
niki ali redovniki). Laik ni 
kristjan drugega razreda, 
saj je deležen Kristusovega 
duhovništva (skupno du-
hovništvo). Skrbi za to, da 
ljudje v njegovem okolju (v 
šoli, vzgoji, družini, poklicu) 
spoznajo in vzljubijo evan-
gelij in Kristusa. S svojo 
vero oblikuje družbo, go-
spodarstvo in politiko. Pod-
pira cerkveno življenje, ta-
ko, da prevzame kakšno 
službo (ministrantsko, lek-
torsko, animatorsko, pev-
sko in podobne), sodeluje v 
župnijskem pastoralnem ali 
gospodarskem svetu ali pa 
sprejme nalogo ključarja. 
Še posebej mladi naj bi raz-
mislili, na katerem mestu bi 
jih Bog hotel imeti.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IZREDNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV 

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za 

ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega 

odpovedane vse sv. maše, podeljevanje zakramen-
tov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska 
praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 
 

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih na-
menih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. 

Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni 
dovoljeno. 
 

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobož-
nosti na prostem niso dovoljeni. 
 

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo sloven-
skim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe 
pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo od-
sotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, 
dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremlja-
njem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s 
prejemom duhovnega obhajila. 
 

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na ka-

terem naj bo napisano: »Svete maše so do nadalj-
njega odpovedane. Možna je osebna molitev zdra-
vih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več 
kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 me-

tra.« 
 

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epide-
mije 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 dva-

krat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke 
vrat, klopi itd.). 
 

č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno 
sredstvo za roke. 
 

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.  

 

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoš-
tevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi 
brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi soro-
dniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po 
preklicu tega navodila. 
 

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje 

bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhov-
nik in bolnik ustrezno zaščitena. 
 

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in po-

roke se preloži.  
 

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo 
domove za ostarele in druge podobne ustanove, 

morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za 
preprečevanje okužb. 
 

12. 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. 
 

13. 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.  
 

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter ka-
ritativne ustanove morajo slediti navodilom Nacio-

nalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za 

zdravje RS. 
 

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo 

izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci.  
 

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno 
samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje 
bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec 
epidemije. 
 

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redov-
nice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v za-
htevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje 

in blagoslov našega naroda.  
 

Prosimo, da navodila natisnete v župnijskih listih. 

SVETNIKI v tem tednu 
 

P Hilarij Oglejski, škof 

T Patrik, škof 

S Ciril Jeruzalemski, škof  
Č JOŽEF, Jezusov rednik  

P Klavdija, mučenka  

S Serapion, mučenec  

N 4. postna  
 
 

INFO TOČKA  
 

 

Kdo je pred tednom po-
mislil, da se bomo tako hitro 
znašli v karanteni. Tokrat pa 
res nihče ne more reči, da 
se ga to ne tiče, da ne more 
postati okuženec. Če se 
pred drugimi odgovornostmi 
izmikamo, moramo pri tej 
skupni skrbi za zdravje vsi 
aktivno sodelovati, navodila 
pa vzeti skrajno resno.  

Sv. maše opravljamo du-
hovniki ob isti uri, kot je do-
ločeno, a brez navzočnosti 
vernikov. Naše dvorišče je 
zaprto, a nas v potrebi lahko 
pokličete z zvoncem pri vra-
tih, po telefonu in na kakšen 
drug način. Bolniško mazi-
ljenje delimo v resni življenj-
ski nevarnosti. Pogrebe 
opravimo brez sv. maše in 
le v ožjem krogu. Naročilo 
sv. maš sprejemamo po te-
lefonu ali po e-pošti. 

Danes začnemo salezi-
janci po vsem svetu izredno 
devetdnevnico v čast Mariji 
Pomočnici za odvrnitev te 
velike nevarnosti. Pridružite 
se nam s svojo molitvijo.   

 


