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3. maj 2020 

4. VEL.  

NEDELJA  
  leto A  

štev. 18 

Glasilo župnije Sv. Andraž nad Polzelo  Letnik II. 

POSTATI ČLOVEK IN 

PRISTNI OZNANJEVALEC 
(Jn 10,1-10) 

V neki župniji so v tednu pred nedeljo duhovnih poklicev 

otrokom višjih razredov verouka dali nalogo, naj napišejo, 

zakaj imamo duhovnike. Odgovorov je bilo več kot sto. 

Skoraj v vseh pa se je tako ali drugače ponavljala misel: 

duhovniki so zato, da molijo, da imajo mašo in učijo verouk. 

Včasih tudi obiskujejo bolnike. 

Precej odgovorov je pri tem naredilo vtis – pa čeprav ni bilo 

naravnost povedano – da so duhovniki neke vrste priganjači. 

Če jih ne bi bilo, ne bi bilo treba hoditi v cerkev, ne k 

verouku, ne k spovedi in doma ne bi bilo potrebno moliti. 

Na enem listku je kar naravnost pisalo: Če ne bi bilo 

duhovnikov, bi Bog ostal v cerkvi sam. 

Na enem od lističev pa je pisalo: Duhovniki niso in so 

potrebni. Niso, ker nekateri ljudje brez njih brez težav živijo; 

so, ker nas učijo evangelij. – Otrok, ki je to zapisal, ni prišel 

do zaključka, da tisti, ki zanemarja evangelij, zanemarja 

sebe. Lepo pa je to povedal neki nadarjeni srednješolec, ki je 

svojemu katehetu priznal: Jaz postajam kot računalnik, naredite iz mene človeka. 

Da nekdo vse bolj postaja kot računalnik, da se žene za ocenami, da stlači v možgane čim več 

znanja in da s tem morda ugaja svojemu stremuštvu, za vse to duhovnik ni potreben. Tudi ne 

zato, da streže svojemu telesu, nazadnje postane svetu odveč in ga odložijo nekje na 

pokopališču. Da pa nekdo postane človek, bitje srca in duha, ki ljubi in zasluži biti ljubljen, ki 

spoznava vrednote in se zanje odloča, ki ceni mir, srečo in veselje ter vse to deli z drugimi – 

za to je potreben nekdo, ki za te reči oznanja in zanje priča. 

Duhovnik nam pomaga, da moremo razvijati v sebi najgloblje težnje, posebej še naravnanost 

v neskončnost in v večnost. Duhovnik je po svojem poklicu pričevalec večno živega Kristusa, 

je oznanjevalec novega neba in nove zemlje, je znanilec velikonočnega veselja.  

In da bi sleherni duhovnik lahko bil tak, je potrebno, da zanj in to milost tudi molimo. Vsi 

kristjani smo povabljeni, da si od dobrega Boga izprosimo takšnih duhovnikov. Naj jih dobri 

Bog blagoslavlja in jim vliva moči, da takšni (p)ostanejo. Po njihovem zgledu naj bomo 

tovrstni oznanjevalci v vsakdanjem svetu tudi mi vsi. 
Po: Beseda da besedo 

 
Kdor pa pride skozi vrata,  

je pastir ovac. Njemu vratar 

odpre in ovce poslušajo 

njegov glas in svoje ovce 

kliče po imenu in jih vodi iz 

staje. Ko vse svoje spusti ven,  

hodi pred njimi in ovce gredo 

za njim, ker poznajo njegov 

glas. Za tujcem pa ne bodo 

šle, ampak bodo bežale pred 

njim, ker ne poznajo glasu 

tujcev.« 

(Jn 10,2–5) 
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NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VZPOSTAVITEV 

JAVNEGA BOGOSLUŽJA V SLOVENSKIH CERKVAH V 

ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

Slovenski škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference 

(SŠK), ki je potekala 23. aprila 2020, sprejeli navodila, ki omogočajo dostop do 

zakramentov in življenja v župnijah. Nova navodila veljajo od ponedeljka, 4. maja 2020, 

do preklica.  

Da bi preprečili širjenje epidemije COVID-19 in ohranili zdravje vernikov ter 

slovenskega prebivalstva, škofje ordinariji skladno z Zakonikom cerkvenega prava (kan. 

455, § 1–2 ZCP), Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 

31 in 64) ter v okviru avtonomije ustavno zagotovljene svobode veroizpovedi in ob 

upoštevanju državnih predpisov ter predhodni seznanitvi pristojnih državnih ustanov 

določajo naslednje: 

1. Župniki in drugi duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji: 

a) 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, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega 

stanja najvarneje. 

b) V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito 

(šal, ruta ipd.). 

c) Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim 

sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci. … 

d) Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 

1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne 

veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.  

e) V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor 

jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. 

f) Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev 

je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. Izjema so le nujna 

opravila med sveto mašo (podaja bogoslužnih predmetov ipd.).  … 

g) Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 

h) Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v 

istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 

metra. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med 

pevci in možnosti okužbe.  

i) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se 

obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa 

si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra 

razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred 

obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 

j) Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 

1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje 

izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod. 
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2. Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Kdor pobira darove vernikov, mora 

nositi masko. 

3. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti (vsaj 30 minut).  

4. Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov 

ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni 

dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Če bo prišlo do spremembe tega števila s 

strani civilne oblasti, lahko duhovniki darujejo svete maše na prostem z upoštevanjem 

omejitve števila navzočih vernikov. Zadrževanje v zaprtih prostorih ali na prostem 

pred sveto mašo ali po njej je podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno. 

5. Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost 

nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na 

kateri koli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno 

ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter 

darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje (prim. kan. 1248, § 2 ZCP). 

6. 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. 

7. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih 

srečanj.  

8. Na spletni strani župnije Sv. Pavel – Prebold v rubriki obvestila so zapisana še vsa 

druga navodila, ki smo jih prejeli s strani Slovenske škofovske konference 

(https://zupnija-prebold.si/). 
 

ŠMARNIČNA POBOŽNOST 
Zaradi nastale situacije letos šmarnice za otroke v cerkvah odpadejo. Povabljeni ste, da 

doma na spletni strani župnije Sv. Pavel – Prebold (https://zupnija-prebold.si/smarnice/) 

preberete šmarnično branje za odrasle ali za otroke in zmolite litanije.  

SVETNIK TEDNA 
FLORJAN, 4. maj  

Sveti Florijan, čigar ime v slovenskem prevodu pomeni Cvetko, spada med 

najbolj znane in najbolj češčene ljudske svetnike. Upodabljajo ga kot 

rimskega častnika s čelado in zastavo ter z vedrom ali golido v roki, ko gasi 

gorečo hišo ali vas pod seboj. Je zavetnik gasilcev.  

Iz življenja svetega Florijana vemo le malo zanesljivega. Menda se je rodil 

v bližini današnjega Dunaja. Naj bi  bil rimski uradnik v mestu Celtium, 

današnjem St. Pöltnu. Med preganjanjem kristjanov za časa cesarja Dioklecijana je tudi v 

rimski provinci Norik izšel ukaz, da mora vsakdo darovati rimskim poganskim bogovom ali 

pa umreti. Državni namestnik Akvilinij je poskrbel za strogo izvajanje tega ukaza. Florijan je 

to odločno zavračal in je neustrašeno priznal svoje krščansko prepričanje rekoč, da je 

pripravljen za Kristusa pretrpeti tudi najhujše muke. Ko se je Akvilinij iz njega norčeval, je 

Florijan prosil Boga za pomoč. Akvilinij je vojakom ukazal, naj Florijana prebičajo, potem pa 

mu z ostrim železjem trgajo meso s pleč. To mučenje je Florijan pogumno prestal. Tedaj je 

cesarski namestnik odločil, naj Florijana vržejo v reko Enns. Vojaki so mu okoli vratu 

navezali težak kamen in ga vrgli v valove narasle reke. 

https://zupnija-prebold.si/
https://zupnija-prebold.si/smarnice/
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Mašni  nameni 

4. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
3. maj 2020 

Filip in Jakob, apostola 
Apd 2,14.36-41; Ps 23;  

1 Pt 2,20-25; Jn 10,1-10 

 

 

- za vse žive in + farane vseh treh župnij ter za 

zdravje, za bolne in zdravstveno osebje 

 

Ponedeljek 

4. maj 
Florijan (Cvetko), mučenec 

Apd 11,1-18; Jn 10,1-10 

 

Ta dan ni sv. maše 

Torek 

5. maj 
Gotard, škof 

Apd 11,19-26; Jn 10,22-30 

 

Ta dan ni sv. maše 
 

Sreda 

6. maj 
Dominik Savio  

Apd 12,24-13,5; Jn 12,44-50 

 

Ta dan ni sv. maše 

 

Četrtek 

7. maj 
Gizela, opatinja 

Apd 13,13-25; Jn 13,16-20 

 

Ta dan ni sv. maše 
 

Petek 

8. maj 
Bonifacij, papež 

Apd 13,26-33; Jn 14,1-6 

 

Ta dan ni sv. maše 
 

Sobota 

9. maj 
Pahomij, puščavnik 

Apd 13,44-52; Jn 14,7-14 

 

Ta dan ni sv. maše 
 

5. VELIKONOČNA 

NEDELJA 
10. maj 2020 
Job, sp. mož 

Apd 6,1-7; Ps 33;  

1 Pt 2,4-9; Jn 14,1-12 

7.00 Sv. Pavel – Prebold: za vse žive in + farane 

vseh treh župnij ter za zdravje, za bolne in 

zdravstveno osebje 

8.15 Sv. Andraž: za + Damjana Dušiča – dar brata 

Janeza z družino (83) 

MISEL TEDNA 
Ni odločilno, kako dolgo, kako važno in pomembno delo opravljamo, ampak da 

opravljamo tisto, kar nam nebeški Oče naloži in ukaže. 
 (Gregorij Rožman) 
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