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Rdeča regija 

Kako lahko prejmem sveto obhajilo v razmerah, ko ni svetih maš? 
V svoji ţupniji se pozanimajte, kdaj bo sveto obhajilo zunaj svete maše. Pred prejemom 
obhajila sami zmolite kesanje in Očenaš. Po obhajilu vas bo duhovnik blagoslovil. 

Kako se lahko izvede sveto obhajilo zunaj svete maše? 
Obhajilo izven svete maše je moţno prejeti v dveh oblikah:  

 Prva moţnost: osebno posameznemu verniku ob vnaprej določenemu času. 
 Druga moţnost: ob uri, ko je običajno sveta maša, verniki prihajajo v vrsti 

z upoštevanjem razdalje dveh metrov doprezbiterija, kjer duhovnik 

podeli sveto obhajilo, blagoslovi (posameznika ali celo druţino), vernik lahko daruje 
za cerkev in prejme obhajilo ter vzame oznanila. Vernik sam zmoli kesanje in Očenaš 
pred prejemom obhajila. 

Kdo se lahko udeleži obhajila izven svete maše, spovedi in podelitve blagoslova?  
Sveto obhajilo izven svete maše v cerkvi ali kapeli lahko prejmejo samo tisti, ki nimajo 

simptomov okuţbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 

Katere ukrepe je dolžan upoštevati posameznik, ki se udeleži obhajila zunaj svete maše? 
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkuţiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra 
medosebne razdalje (to ne velja za druţine in člane istega gospodinjstva). Priporoča se, da 

imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. Ob vstopu v 

cerkev, je vsak sam odgovoren za zaščito pred morebitno okuţbo, tako kot to velja za 
vstopanje v druge javne prostore. 

Pod kakšnimi pogoji je lahko individualni vernik pri osebni molitvi v cerkvi?  
Upoštevati je potrebno vsa določila za preprečevanje epidemije. Naenkrat je lahko v cerkvi 
največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije. 

Kako je s prejemom zakramenta sv. spovedi? 
Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno ob naslednjih pogojih: da je nameščena ustrezna 
zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija), zagotovljena razdalja 1,5 metra 

ter da se spovednico redno prezračuje. 

Kakšna so določila glede prvih obhajil, birm, porok? 
Prva obhajila, birme in poroke so preloţeni na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo 
oz. ko bo preklican vladni odlok. 

https://katoliska-cerkev.si/oznaka/covid19
https://katoliska-cerkev.si/oznaka/ssk


So cerkveni pogrebi dovoljeni? 
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju drţavnih navodil. 

Kaj je treba upoštevati pri izvajanju verouka (kateheza)? 
Kateheza (verouk) se v rdečih statističnih regijah za vse razrede do nadaljnjega izvaja na 
daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk 

osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Ţupnik nadzoruje in tedensko preverja potek 

kateheze na daljavo. 

Kako je z drugimi župnijskimi dejavnostmi (duhovne vaje, zakonske skupine ipd..)?  
Vsa ţupnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo samo na daljavo. 

  

Oranžna regija 

Dovoljene so svete maše s samo 10 verniki. Kako naj duhovnik omeji število vernikov na 
10 oseb? 
Prednost pri udeleţbi imajo tisti, ki so darovali za mašni namen. Z namenom, da ne prihaja do 
poloţaja, ko nekateri verniki ne bodo mogli prisostvovati obredom velja določilo, da morajo 
verniki svojo udeleţbo pri sveti maši predhodno najaviti duhovniku (npr. po telefonu, e-pošti, 
spletnem obrazcu itd.). 

Kakšni so pogoji za udeležence svete maše? 
Vsi prisotni morajo pri vstopu v cerkev oddati svojo telefonsko številko. Duhovnik hrani 

telefonske številke 30 dni in jih na zahtevo izroči pristojnim drţavnim ustanovam. Vsi 
prisotni (udeleţenci in duhovnik) morajo ves čas obreda nositi maske, vzdrţevati medosebno 
fizično razdaljo vsaj tri metre in si pri prihodu v cerkev ter odhodu razkuţijo roke. Verniki 
lahko prejmejo obhajilo samo na roke.  

Ali so sveti krsti, poroke, sveta obhajila, birme, spovedovanje ter cerkveni pogrebi 

dovoljeni v oranžnih statističnih regijah? 

1. Do nadaljnjega so dovoljeni samo sveti krsti (izven svete maše), poroke in cerkveni 
pogrebi v zasebnem krogu do deset oseb (vključno z duhovnikom). Pri tem veljajo 
enaka navodila kot za obhajanje svetih maš. 

2. Podelitev zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme je prestavljena na čas, 
ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale oz. ko bo preklican vladni odlok. 

3. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med 
spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter 

se spovednico redno prezračuje in čisti. 

Kako je z veroukom v oranžnih statističnih regijah? 
Dovoljeno je izvajanje kateheze (verouka) do vključno petega razreda osnovne šole. Za ostale 
razrede se kateheza izvaja na daljavo.  

Ali imamo lahko v župniji zakonske skupine, duhovne vaje, seminarje? 
Pastoralna in ţupnijska srečanja do deset oseb so dovoljena pod pogojem, da udeleţenci ves 
čas nosijo zaščitne maske, ohranjajo varnostno razdaljo dva metra in imajo nameščeno 
aplikacijo #Ostanizdrav. 



  

Splošna vprašanja - veljajo za oranžne in rdeče statistične regije 

Kako naj izpolnim nedeljsko dolžnost obiska svete maše, če ni več svetih maš?  
Škofje v takšnih primerih do preklica vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeleţiti 
svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolţnosti (prim. ZCP, kan. 1245). Verniki, ki se 

ne bodo udeleţili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno 

obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Boţje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, 
§ 2). Kjer je mogoče, se lahko udeleţijo svete maše med tednom. 

Kako je s prenosi svetih maš po spletu? 
Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih 
maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) 
in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeleţiti svete maše v 
cerkvi. Ţupniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi molijo in 
jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje laţje preţiveli. 

Kako bo z blagoslovi grobov in bogoslužjem na pokopališčih za 1. in 2. november? 
Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na 

pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogosluţja ali blagoslovi z udeleţbo vernikov. Prav 
tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče 
pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne 
(npr. roţni venec). 

Kako je s prejemanjem zakramenta bolniškega maziljenja? 
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik 
ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter 
druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje 
okuţb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na 
domu nosi masko in si razkuţi roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke 
so dovoljeni. 

Kako je z zborovskim petjem pri sv. maši? 
Med sv. mašo ne sme biti ne zborovskega ne ljudskega petja, izjema je lahko le igranje na 

orgle. Pevske vaje so do nadaljnjega prepovedane. 

Kje lahko dobim molitev za zdravje? 
Molitev je objavljena na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji 

 

https://katoliska-cerkev.si/molitev-za-zdravje-v-casu-epidemije-koronavirusa

