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Ecce, Agnus Dei! (Jn 1,29)
Leto XIII. št. 548

Glejte, Jagnje Božje!
Glasilo župnij svetega
Janeza Krstnika in svetega Urha NEDELJA, 15. III. 2020

3. POSTNA NEDELJA
SPOŠTOVANI ŽUPLJANI IN VSI LJUDJE DOBRE VOLJE!
Po navodilih naših škofov so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše.
Po njihovih navodilih oz. naročilih, je odpovedano tudi vsako podeljevanje
zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in
drugi dogodki ter vsa srečanja.
Ukrep je bil sprejet v izogib širjenja koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja vsakega izmed nas.
Svete maše bodo opravljene po oznanjenem razporedu.
Prosimo, v krogu družine se zberite v molitvi, ter se v duhu pridružite Jezusovi daritvi. Na takšen način ste boste deležni sadov Njegove daritve in
povezani s svojim dragimi oz. namenom, po katerem se za vas daruje sveta
mašna daritev.
MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so
preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in
zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa,
da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas!
Sv. Janez Krstnik, prerok Najvišjega - prosi za nas!
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas!
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas!
... (lahko dodamo še druge svetnike in priprošnjike)

3. in 4. POSTNA NEDELJA:
Zaradi ukrepov omejitve širjenja koronavirusa KOVID - 19, v župniji ni svetih maš
s prisotnostjo Božjega ljudstva. Svete maše bodo opravljene tako, kot smo se dogovorili.
Potrudimo se, da v dani situaciji naredimo, kar Bog pričakuje od nas in kar od nas zahteva
ljubezen do bližnjega.
Če čutimo znake obolenja ne hodimo okrog. Bodimo pozorni na higieno kašlja in rok.
Dosledno se držimo navodil, ki jih je izdal narodni inštitut za varovanje zdravja.
Posebej se potrudimo, da ohranimo red duhovnega življenja. Okrepimo osebno molitev
in molitev po družinah. Bog se bo gotovo na nas ozrl, če ga bomo goreče in vztrajno prosili.
Sveto mašo bom vsak dan daroval ob 18. uri. Tako se boste v duhu lahko pridružili Božji
službi in mašni daritvi.
Vsak dan lahko spremljate tudi sveto mašo na radiu Ognjišče (od ponedeljka do sobote
ob 19. uri, ob nedeljah ob 10. uri) in TV Eksodus (prenos sv. maše ob 6.00, 12.00 in 18.00).
VSAK DAN BO OB 20.00 pozvonil župnijski zvon, ki nas bo povezal v molitvi in prošnji
za skorajšnjo rešitev iz stiske ter nevarnosti. Ob tej uri se doma ustavimo, ugasnemo televizijo,
računalnik ali radio ter zmolimo Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu in dodamo: Božja
Mati Marija, prosi za nas, sv. Janez Krstnik, prosi za nas, sv. Rok, prosi za nas. Če zmoremo
smo povabljeni k molitvi svetega rožnega venca ali vsaj ene desetke. Domači duhovnik bo ta
dan maševal v naši cerkvi oz. kapeli. Položimo v duhu oz. mislih svojo prošnjo na daritveni
oltar domačega svetišča.
Posebej se potrudimo, da nas ne prevzame duhovna lenoba in brezbrižnost do Boga
ter bližnjega. Udeležba pri sv. maši prek televizijskega zaslona ali radijskih valov je izjema
in NE pravilo. Ko prenehajo izredne razmere, prenehajo tudi izjeme. Bolj kot za kondicijo
svojega telesa skrbimo za duhovno moč svoje duše.

OZNANILA:

IZREDNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA PREPREČEVANJE
ŠIRJENJA KORONAVIRUSA COVID-19:
ODPOVED SVETIH MAŠ DO PREKLICA
1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do
nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske
pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti
vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.
3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
4. 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. (priloga št. 1).
5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so
do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v
cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«
6. 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.
7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
8. 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.
9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da
sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke 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.
4. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.
15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.
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, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja,
da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.

KAKO PREJEMAMO DUHOVNO OBHAJILO?
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.

