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15. marec 2020 

3. POSTNA  

NEDELJA   
Leto A 

štev. 11 

Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka  Letnik XVI. 

Izredna navodila slovenskih škofov za 
preprečevanje širjenja koronavirusa 

COVID-19 
Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in 

širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki 

in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe in 

trajajo do preklica. 

1. Do nadaljnjega so 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. … 

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni. 

4. Škofje 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.  

… 

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.  

… 
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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.  

Ukrepi veljajo do preklica. 

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 

12. marca 2020. 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK 

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof 

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof 

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof 

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje 

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 zaupa nja. 

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. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

OBVESTILA 
Zaradi pojava koronavirusa in odredbe o prepovedi zbiranja v zaprtih prostorih do 100 

ljudi se 14. dobrodelni koncert PESEM STARŠEM, ki je bil predviden za nedeljo, 

22. marec prestavi na nedeljo, 27. september 2020.  
Vstopnice obdržite, saj se bodo uporabile za koncert, ki bo v nedeljo, 27. septembra. V 

primeru, da se ne boste mogli udeležiti koncerta pa prinesite vstopnico v župnišče in vam 

vrnem denar. Hvala za razumevanje.  
******** 

V skladu z navodili SŠK se naše romanje v Črno Goro od 15. do 19. aprila prestavi na 

poznejši čas, oz. se odpove. Več bo znano v naslednjem tednu.  
******** 

V skladu z navodili SŠK se volitve v ŽPS prestavijo na poznejši čas.  

Od 16. do 29. marca ni verouka, do nadaljnjega so odpovedane vse svete maše, 

podeljevanje zakramentov, križev pot, srečanja…  
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Dragi bratje in sestre v Kristusu.  

Povabim Vas, da v teh težkih časih, ko je celotni svet na preizkušnji, da se 

povežemo v molitvi. Do nadaljnjega so odpovedane vse svete maše. V tem času 

bom maševal zasebno, brez navzočnosti vernikov in sicer po namenih, ki so bili 

naročeni, pa za zdravje in ljudi v stiski. 

Vi, dragi verniki pa sv. maše in druge pobožnosti spremljajte s pomočjo medijev: 

Radio Ognjišče – vsak delavnik ob 19. uri in ob nedeljah ob 10 uri, od 16. 

marca naprej bo med 20. in 21. uro molitev za Božje varstvo pred širitvijo 

koronavirusa, za zdravje, za obolele in za zdravstveno osebje. Po televiziji je na 

programu Exodus sv. maša vsak dan ob 12. uri, ponovitve pa so ob 18., 24. in 

6. uri, ob nedeljah na TVSlo drugem programu ob 10. uri prenos svete maše iz 

mariborske stolnice. 
 

SVETNIK TEDNA  
JOŽEF, 19. marec  

Osnova vseh odlik svetega Jožefa je dejstvo, da je bil od vekomaj izbran za 

»ženina« - deviškega moža Marije, iz katere si je druga Božja oseba po 

moči Svetega Duha privzela človeško naravo, da bi odrešila človeštvo. 

Jožef je bil z Marijo zvezan v resničnem zakonu, zato je pred postavo 

veljal za očeta učlovečenega Božjega Sina. Bil je varuh svete nazareške 

družine, ki je že vsebovala začetke nastajajoče Cerkve. Mnogi teologi trdijo, da je bil zaradi 

svoje vzvišene naloge že od začetka utrjen v milosti, podobno kot sveti Janez Krstnik ali 

apostoli po Jezusovem vstajenju. Sicer pa je živel nekako »v ozadju«, tako v sveti družini kot 

tudi v sami Cerkvi. Papež Pij IX. Je leta 1847 uvedel praznovanje svetega Jožefa kot varuha 

svete Cerkve, in sicer na 3. nedeljo po veliki noči. Od leta 1956 je to praznovanje združeno na 

19. marec: papež Pij XII. je leta 1955 vpeljal poseben nezapovedan praznik svetega Jožefa 

Delavca, ki pa se obhaja 1. maja, na mednarodni praznik dela. Sveti Jožef je zavetnik v 

družinskih zadevah, k njemu se zatekajo v gospodarskih stiskah. Poseben zavetnik je tudi 

krščanskim očetom v skrbi za družino in otroke, še posebej je zavetnik in priprošnjih tistih, ki 

si morajo s trdim delom služiti svoj kruh. 

Mašni  nameni 
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA 

18.00 za + starše Silvo in Edija Potočnika, Terezijo Vurkeljc in Julko Brečko (1539) 

- za + Franca in Marijo Verdel ter za vse + sorodnike (1661) 

3. POSTNA 

NEDELJA  
15. marec 2020 
Klemen, redovnik 

2 Mz 17,3-7; Ps 95; Rim 5,1-2.5-8; 

Jn 4,5-15.19-26.39-42 

 

 

- za + Romana Poteko (1533) 

- za + župnika Franca Serec – obletnica  

- za + Dominika Zmrzlaka (1034) 
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Ponedeljek 

16. marec 
Hilarij Oglejski, škof 
2 Kr 5,1-15; Lk 4,24-30 

 

- za + Ivano Cestnik – dar družine Poholej iz 

Galicije ob pogrebu (1695) 

Torek 

17. marec 

Patrik, škof 
 DanD 3,25.34-43; Mt 18,21-35 

 

- za + Lonko Stepišnik – obl. (1687) 
 

Sreda 

18. marec 
Ciril Jeruzalemski, škof in c. uč. 

5 Mz 4,1.5-9; Mt 5,17-19 

 

- po namenu   

 

 

Četrtek 

19. marec 
Jožef, Jezusov rednik 

2 Sam7,4-5.12-14.16; Ps 89; 

Rim 4,13.16-18.22; Lk 2,41-51 

- za + Jožeta in Marijo Ribič ter njegove starše in za 

+ Dragota Gajšek (1541) 

- V čast Srcu Jezusovem in Marijinem po namenu 

Ide in Kondija (1052) 

- za + Jožeta in Anico Mastnak ter za vse + 

sorodnike (1438) 

Petek 

20. marec 
Klavdija, mučenka  

Oz 14,2-10; Mr 12,28-34 

- za vse žive in + iz družin Grenko, Drev in Brglez 

- za + mamo Nežko Ratajc in sestro Zdenko Javrnik 

(1696) 

Sobota 

21. marec 
Nikolaj iz Flüe 

Oz 6,1-6; Lk 18,9-14 

- za + Marijo in Franca Cestnika iz Dolenje vasi – 

obletnica (1682) 

- za + Marijo Ribič – Juhartovo Mici – dar družine 

Kunst ob pogrebu (1694) 

4. POSTNA 

NEDELJA  
22. marec 2020 
Lea, spokornica 

1 Sam 16, 1.6-7.10-13; Ps 23;  

Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 

- za + Vilmo Jager (obl.) ter za vse + Južnove in 

Govekove (1616) 

- za + Bernarda, Jožefo, Marijo Tratnik in za vse + 

Županove (1037) 

- za + Janeza Cestnika in za vse + Tonačeve (1043) 

 

V župniji Andraž nad Polzelo je za nedeljo, 22. marec 2020 ODPOVEDAN blagoslov 

traktorjev. Hvala za razumevanje. 
********** 

MISEL TEDNA 
Za mnoge mlade so Bog, vera in Cerkev prazne besede, vendar so občutljivi 

za Jezusov lik, kadar je predstavljen na privlačen in učinkovit način. (papež 

Frančišek, Kristus živi, 39) 

 

Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,   

TRR: SI56 0510 0801 5113 562, TRR Karitas: SI56 0510 0801 5261 196;  

Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si; elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,  

Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan 
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