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Dokument Pastoralne zveze
 župnij Slovenj Gradec 
ob soočanju s koronavirusom

Živa Cerkev 
v novih razmerah.

Koronavirus je 
naša realnost, 
naša grožnja,
 izziv in nova 
priložnost!



Nastala situacija pandemije je dodobra pretresla ves svet, prav tako tudi vesoljno Cerkev. Preverja naše odnose, našo 
pastoralo, naš nauk, našo pravovernost, povezanost med seboj, naš čut do ubogih in sploh našo ljubezen do Boga. Zaradi 
mnogih omejitev, ki jih doživljamo po župnijah, čutimo stisko in nemoč, hkrati pa se kažejo nove in nove poti evangelizacije. 
Prvič v zgodovini lahko evangelij spregovori preko vseh meja. Zato tudi izprašuje naš napor in našo smer, ki jo v tem »korona 
času« nastavljamo za prihodnje obdobje. Cerkev je živo občestvo vernikov tudi v tem obdobju, ali pa to niti prej ni bila!
Če kdaj, potem lahko sedaj spet na novo beremo in razumemo Jezusovo naročilo: »Naredite vse narode za moje učence!« (Mt 
28,19).

Naše poslanstvo

Kako ohraniti stike? Kako se 
povezovati? Kako vzpostavljati 
nove odnose? Odkrivamo vlogo 
spletne strani, socialnih 
medijev, raznih besedil, radia, 
TV, prenosov v živo …

Poklicani smo, da blagoslavlja-
mo. V resnici kličemo blagoslova 
na vso našo okolico in celotno 
skupnost, naša občestva. 
Vzpostavljamo molitvene 
naveze, molitvena gibanja, 
bralne načrte Svetega pisma, 
deljenje pastoralnih spodbud in 
programov preko spleta.

Srečujemo se lahko tudi kot 
»distancirana« Cerkev. 
Izkoristimo prenose v živo, 
inštruiranje in podobno 
služenje, skupno učenje v raznih 
on-line programih, deljenje 
znanja, razna spletna srečanja 
skupin …

Darovanje med korona časom 
ostaja ena izmed drž kristjana. 
Stroški župnij so v tem času 
manjši, še vedno pa so. Hkrati pa 
so nastale druge potrebe: 
tehnologija, komunikacija, 
�ksni stroški ...

Naše župnije in življenje v njih se sedaj lahko pojavljajo tudi tam, kjer jih prej skoraj ni bilo – na spletu. Ta trenutek ni samo 
čas čakanja, da vse to mine, ampak je tudi močna rast in potrjevanje resnične Gospodove prisotnosti v naši sredi. Če smo do 
sedaj bili za večino samo priložnostna oglasna deska, ki so jo obiskali, ko so potrebovali kakšno informacijo, se zdaj lahko to 
korenito spremeni. Občasno se je ta naš pasivni način še nadgradil v prilagojeno in vsem prijazno samopostrežno, ki je 
velikokrat namesto živega oznanila, torej kateheze, otrokom ponujala instant znanje, ki večine ni zanimalo, redkim mladim 
pa omogočala osebno rast, večinoma s služenjem kot animatorji. Odrasli so običajno pripeljali svoje otroke k verouku, sami pa 
ohranili varno razdaljo. Še redkejši so posegli po katerem od zakramentov (krst, birma, poroka …). Zdaj pa lahko postanemo 
resnični sogovorniki. Na resnične potrebe lahko odgovorimo z resničnim veselim oznanilom. Od ohranjevalcev kulturne 
dediščine lahko preidemo do oznanjevalcev vere. Najprej se lahko zavemo, kako plemenito je, da smo lahko Njegovi učenci, ki 
pa v tej konkretni stiski postajamo tudi pričevalci. 

Koronavirus kot grožnja lahko postane odskočna deska za poživitev osebne vere, družinske molitve in poživitev naših župnij. 
Ohranjanje tradicije ne bo preživelo daljšega obdobja izolacije. Živa vera posameznikov, ki so združeni v različna občestva, pa 
bo dala novega zagona in nove moči.

Cerkev v živo

Štiri področja, ki obravnavajo najpogostejša
 vprašanja glede naših potreb:

Komunikacija Pastorala Srečevanja Materialni vidik



Pameče - Sele - Slovenj Gradec - Stari trg 

Duhovniki, ki delujemo v Pastoralni zvezi župnij Slovenj 
Gradec, smo ob posvetovanju z Župnijskim pastoralnim 
svetom in drugimi sodelavci na podlagi navodil Slovenske 
škofovske konference s 30. 4. 2020 o ponovnem odpiranju 
cerkva sprejeli naslednja konkretna navodila za naše župnije:
Po tehtnem premisleku in posvetovanjih smo se odločili, da 
bomo ta teden imeli še vse svete maše tudi preko spleta.

V NEDELJO, 17. maja, 
pa bodo svete maše na prostem (tudi v primeru dežja):
K mašam na prostem ste vabljeni župljani vseh župnij.

•  v Pamečah ob 8h na prostem pred župniščem
•  na Selah ob 10h pred cerkvijo
•  V Starem trgu ob 10h pred cerkvijo (prenos v živo)

V Slovenj Gradcu je v cerkvi svete Elizabete maša ob 8h. 
Vabljeni k mašam v ostale župnije na prosto, ker v Slovenj Gradcu 
maša na prostem ni možna.

Vsa spodnja navodila veljajo do vključno 24. maja. Takrat jih 
bomo ovrednotili in glede na dane razmere prilagodili. Pomembno je, da 
so vsa naša ravnanja taka, da se v cerkvi in pri obredih ne more širiti 
okužba. V nedeljo, 24. maja, bomo, če bo potrebno, podali nova navodila, 
sicer pa potrdili obstoječa.

Prosimo, da spodnja navodila pozorno preberete 
in se po njih ravnate.
Prosimo za razumevanje, ker bodo v prvi fazi odpiranja župnijskih dejav-
nosti stvari potekale v zelo omejenem obsegu.

Z mašami v cerkvi smo začeli 
v PONEDELJEK, 11. MAJA.



Slovenska škofovska konferenca do preklica dovoljuje, da verniki dolžnost nedeljske svete 
maše lahko 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.

Udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe 
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

Starejši, kronični bolniki in drugi zdravstveno ogroženi naj zaradi lastne varnosti svete maše še 
naprej spremljajo preko župnijske spletne strani, po televiziji in radiu.

POMEMBNO!
SVETE MAŠE

 Urnik svetih maš
Slovenj Gradec – cerkev sv. Elizabete:
– od ponedeljka do sobote ob 18.30 
– ob nedeljah ob 8h
Pameče, Sele, Stari trg – na prostem:
– ob nedeljah ob dogovorjenih urah 

Število prostih sedežev v župnijskih cerkvah (vsi sedeži so označeni)
Pameče: 20 mest
Sele: 22 mest
Slovenj Gradec: 48 mest
Stari trg: 32 mest

Urnik svetih maš preko spletne strani
- od ponedeljka do sobote ob 18.30
- v nedeljo ob 10h

Šmarnice
- šmarnice za otroke so letos samo preko župnijske internetne strani
- šmarnice za odrasle so letos samo preko župnijske internetne strani

 PRAVILA RAVNANJA PRI SVETI MAŠI V CERKVI
• K maši prihajate 10 minut pred začetkom.
• Pred mašami v cerkvi ni skupne molitve.
• Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m.
• V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in usta. Maske 
med mašo ni dovoljeno snemati. Maske se med nošenjem ne dotikajte.
• Pri vhodu v cerkev bo stal prostovoljec, ki vam bo razkužil roke. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija, zaželeno pa je, da imate s seboj še svoje.
• Pri vhodu boste vzeli tudi papirnato brisačko, ki jo boste poškropili z razkužilom. Z njo si 
boste razkužili mesto, kjer boste sedeli. Prosimo, da uporabljeno brisačko odnesete s seboj.
• Ko prihajate, ste vabljeni, da zasedate mesta od prve klopi nazaj. V vseh cerkvah se 
usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki mora biti 1,5 m. Člani 
istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, a oddaljeni od drugih najmanj 1,5 m.
• V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev (1,5 m razdalje). Sedežev se ne 
sme premikati. Ko bo cerkev polna (Pameče – 20 vernikov; Sele – 22 vernikov; Slovenj 
Gradec – 48 vernikov; Stari trg – 32 vernikov), vstop v cerkev ne bo več mogoč. Stojišč v 
cerkvi ni. 
• Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. 
• Med mašo se z rokami ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
• Pri mašah ne bo petja, lahko pa je inštrumentalna spremljava.
• Nabirka oz. možnost darovanja bo na koncu maše. Po darovanju si boste razkužili roke.
• Pozdrav miru se opusti.
• Blagoslovljenega kruha do nadaljnjega ne bomo delili.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini oz. ob glasbeni spremljavi.
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti. Začnete tisti v prvih klopeh.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in pred vhodom v 
zakristijo zaužijete sveto obhajilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke.
• Po obhajilu odidete skozi zakristijo. Tam bo pri izhodu košara za nabirko, kjer lahko 
darujete.
• Maske si pri izhodu iz cerkve še ne snamete.
POMEMBNO:  Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov. 
Navodila NIJZ za namestitev zaščitne maske
• Kdor ne bo pristopil k svetemu obhajilu, po koncu svete maše odhaja h glavnim vratom 
(da ne bo križanja, najprej tisti iz prvih klopi nazaj). Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 
metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da ostalim omogočite nemoten prehod.
• Mašniki si bomo do nadaljnjega sami pripravili vse za sveto mašo. Ministrantov pri 

bogoslužju še ne bo. Posoda s hostijami (patena) bo med sveto mašo ostala pokrita vse do 
obhajila vernikov.
• Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.
Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM
Slovenska škofovska konferenca je določila, da lahko imamo maše tudi na prostem na zeml-
jiščih, ki so v lasti župnije.
• Obvezno morate nositi zaščitno masko, ki jo nosite ves čas svete maše, in sicer tako, da 
prekriva nos in usta.
• Ob vstopu na prostor si boste razkužili roke z razkužilom, ki ga zagotovi župnija (zaradi 
praktičnosti svetujemo, da si tudi sami priskrbite svoje razkužilo).
• Ves čas morate upoštevati razdaljo 1,5 metra (razen za vernike iz istega gospodinjstva).
• Priporočamo, da imate s seboj pokrivalo za zaščito proti soncu.
• S seboj lahko prinesete zložljiv stol, ker ne bomo postavljali klopi.
• Pozdrav miru odpade.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Navodila v zvezi z obhajilom so enaka kot pri mašah v cerkvi.

 KAKO POTEKA SVETO OBHAJILO
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini pred oltarjem. Prosimo, da 
naredite dovolj širok prehod do oltarja, da bodo k obhajilu lahko verniki prihajali in odhajali. 
Prihajate po desni strani in odhajate po levi. Pri tem se držite razdalje 1,5 metra. 
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obha-
jilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke. Razkužilo bo na voljo.
• Po obhajilu bo možno darovati svoj dar v košaro za nabirko.
• Maske si pri odhodu še ne snamete.
POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.

 SPOVEDOVANJE
Navodilo Slovenske škofovske konference
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 
veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
• V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
• Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 
metra.

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?
• Za zdaj je za spoved na razpolago samo župnik Simon.
• Spoved lahko poteka na prostem ali v cerkvi Svetega Duha.
• Na župnika se lahko obrnete po telefonu (064 161 100) ali e-pošti (simon.pastir@g-
mail.com) in se dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

 KAKO NAROČITE IN DARUJETE ZA SVETE MAŠE?
Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno 
malo mašnih namenov. Bog vam povrni!
• Pokličite v župnijsko pisarno (02 88 41 505 ali 064 161 100) ali pišite na e-naslov (pisar-
na@pastir.si), naročite sveto mašo in se dogovorite, kdaj bo darovana.
• Ko bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za 
sveto mašo nakažete tudi na transakcijski račun SI56 0510 0703 9255 247 (Abanka, Simon 
Potnik); namen nakazila: dar za sveto mašo.

 ŽUPNIJSKA PISARNA
• Do nadaljnjega bo župnijska pisarna zaprta.
• Za vse se obrnite na župnika Simona Potnika po elektronski pošti (pisarna@pastir.si) ali 
po telefonu (064 161 100). Pokličite v času uradnih ur.
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur. Če se 
morate nujno osebno oglasiti pri nas, se naročite na telefon župniku. Ko pridete, imejte s 
seboj masko. Pogovori bodo potekali zunaj ali v cerkvi Svetega Duha.

 KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO?
• Svoj dar za župnijo lahko nakažete na: 
 Župnija Pameče, Pameče 95, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2641 847; 
 Župnija Sele, Sele 20, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2639 907; 
 Župnija Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec, SI56 1954 0501 0381 962; 
 Župnija Stari trg, Stari trg 57, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2642 041; 
namen nakazila: dar za župnijo.
Iskren boglonaj za vaše darove.

 KRST
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.
PRVO OBHAJILO
• Prvo obhajilo bomo po sklepu odbora staršev za pripravo svetega obhajila imeli po pet 
družin od 25. maja naprej in jeseni. Jesenski termin bo določen kasneje. Starši so lahko 
izbirali sami. 

 BIRMA
• Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predvideni termin je 4. oktober ob 10h.

 POROKA
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske.

 PREVIDEVANJE BOLNIKOV
• V smrtni nevarnosti lahko duhovniki podeljujemo zakrament bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da morata biti duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Vljudno vas prosimo, da 
če je nekdo zelo bolan ali umira, pokličete župnika Simona (064 161 100). Bolnika bomo 
zagotovo obiskali in mu podelili zakramente.
• Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo oznanili. Vsi 
bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred 
in po vsakem obisku razkužil roke.
• Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Koroškem domu starostnikov, se bomo dogovorili 
s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno 
opremo. Enako velja za obiske v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

 POGREB
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Duhovniki 
bomo do preklica imeli cerkvene pogrebe v ožjem družinskem krogu. Pogrebni obred se 
opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
• Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete maše 
tega navodila.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. 

 SKUPINE
• Do preklica po župnijah ni srečanj za nobeno skupino, ni izobraževanj ter župnijskih 
srečanj (srečanja ŽPS in ŽGS, pevske vaje, biblične skupine, katehumeni, zakonske skupine, 
skavti, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 
Vsa pastoralna srečanja naj potekajo po spletu. Ob neupoštevanju teh pravil bomo dolžni 
ukrepati.
• Pastoralna zveza je zakupila naročnino za spletno orodje Zoom, ki je na razpolago vsem 
voditeljem skupin v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec za organiziranje spletnih srečanj v 
živo. Voditelji naj se obrnejo na odgovorno (Teja Palir: teja.palir@gmail.com).

 VEROUK
• Verouka do preklica ne bo.
• Starše prosimo, da skupaj z otroki pregledate in poglabljate pobude, ki vam jih pošiljajo 
kateheti po e-pošti. 
• Starši, izkoristite ta čas tudi za poglabljanje svojega verskega znanja in osebne vere.
• Skupaj z otroki obudite družinsko molitev in se pridružite sveti maši po spletu ali v živo.
• Veliko veroučnih vsebin najdete tudi na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega 
urada.
• Veroučno potrdilo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi prvega polletja.
• Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice, ki jih za vsak dan najdete na naši spletni 
strani.

 RadŽivim
• Če bodo razmere dopuščale, bomo predvidene termine vseh RadŽivimov v Izoli izvajali 
po načrtu. V primeru ohranjanja preventivnih ukrepov pa bomo RadŽivim ali v celoti 
odpovedali ali ga izvajali v prilagojeni, skrajšani verziji. Pri izvedbi bomo vsekakor upoštevali 
navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Konec avgusta je načrtovan RadŽivim za mlade. Pri izvedbi bomo upoštevali navodila in 
predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku junija bomo ponudili prijave za RadŽivim pod šotori. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku julija bomo ponudili prijave za RadŽivim za seniorje. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Vse prijave bodo na naši spletni strani pastir.si.

 ORATORIJ
• Če bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v predvidnem terminu avgus-
ta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v 
veljavi za tisto obdobje.

 ALFA
• Koronavirus nas je prehitel, tako da smo že letošnja srečanja Alfa morali zaključiti preko 
spleta. Sedaj se sestavlja voditeljska ekipa z vsemi sodelavci za morebitno novo sezono 
Alfa – online. 
• Prav tako pripravljamo nadaljevanje srečevanj malih občestev. Začasno (kolikor bo 
potrebno) preko spleta, takoj ko se stanje sprosti, pa v živo.

 ŽUPNIJSKA KARITAS
• Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter že sprejete varnos-
tne ukrepe.
• Do nadaljnjega naša Karitas še ne bo imela uradnih ur. 
• Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na 
voditelja župnijske Karitas Antona Rožiča (040 575 440) in boste dobili informacije, kdaj in 
kako lahko prejmete pomoč.

 MOLITEV
• V župniji se je v tem času porodila pobuda za obuditev molitve Angelovega češčenja 
vsako jutro, opoldne in zvečer za blagoslov v obdobju pandemije in za blagoslov Pastoralne 
zveze in naših župnij.

 PRIPOROČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
BOGOSLUŽNE PROSTORE
• Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi sredstvi 
(kljuke vrat, klopi, tla).
• Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi 
v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne 
prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti 
odprta za javnost.
• Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri vstopu 
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
• Ško�jske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so za obiskovalce 
odprti le po predhodnem dogovoru, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko 
ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za 
javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in 
urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.        
• Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo 
še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvene-
ga osebja in čimprejšnji konec epidemije.
• Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščit-
nih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogi-
bajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ško�e vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da 
v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V 
mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast Devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliš-
ka občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prene-
hanje epidemije.
• Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja 
državnih navodil, bodo ško�e sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

V času širjenju koronavirusa vas vabimo, da molimo drug za drugega, za vse bolne, za vse 
zdravnike, druge zdravstvene delavce, za vse, ki skrbijo, da naša življenja tečejo naprej, in za 
vse državne voditelje, naj vodijo našo Slovenijo po pravi poti.

Vse dobro!

Simon Potnik



 Urnik svetih maš
Slovenj Gradec – cerkev sv. Elizabete:
– od ponedeljka do sobote ob 18.30 
– ob nedeljah ob 8h
Pameče, Sele, Stari trg – na prostem:
– ob nedeljah ob dogovorjenih urah 

Število prostih sedežev v župnijskih cerkvah (vsi sedeži so označeni)
Pameče: 20 mest
Sele: 22 mest
Slovenj Gradec: 48 mest
Stari trg: 32 mest

Urnik svetih maš preko spletne strani
- od ponedeljka do sobote ob 18.30
- v nedeljo ob 10h

Šmarnice
- šmarnice za otroke so letos samo preko župnijske internetne strani
- šmarnice za odrasle so letos samo preko župnijske internetne strani

 PRAVILA RAVNANJA PRI SVETI MAŠI V CERKVI
• K maši prihajate 10 minut pred začetkom.
• Pred mašami v cerkvi ni skupne molitve.
• Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m.
• V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in usta. Maske 
med mašo ni dovoljeno snemati. Maske se med nošenjem ne dotikajte.
• Pri vhodu v cerkev bo stal prostovoljec, ki vam bo razkužil roke. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija, zaželeno pa je, da imate s seboj še svoje.
• Pri vhodu boste vzeli tudi papirnato brisačko, ki jo boste poškropili z razkužilom. Z njo si 
boste razkužili mesto, kjer boste sedeli. Prosimo, da uporabljeno brisačko odnesete s seboj.
• Ko prihajate, ste vabljeni, da zasedate mesta od prve klopi nazaj. V vseh cerkvah se 
usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki mora biti 1,5 m. Člani 
istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, a oddaljeni od drugih najmanj 1,5 m.
• V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev (1,5 m razdalje). Sedežev se ne 
sme premikati. Ko bo cerkev polna (Pameče – 20 vernikov; Sele – 22 vernikov; Slovenj 
Gradec – 48 vernikov; Stari trg – 32 vernikov), vstop v cerkev ne bo več mogoč. Stojišč v 
cerkvi ni. 
• Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. 
• Med mašo se z rokami ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
• Pri mašah ne bo petja, lahko pa je inštrumentalna spremljava.
• Nabirka oz. možnost darovanja bo na koncu maše. Po darovanju si boste razkužili roke.
• Pozdrav miru se opusti.
• Blagoslovljenega kruha do nadaljnjega ne bomo delili.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini oz. ob glasbeni spremljavi.
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti. Začnete tisti v prvih klopeh.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in pred vhodom v 
zakristijo zaužijete sveto obhajilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke.
• Po obhajilu odidete skozi zakristijo. Tam bo pri izhodu košara za nabirko, kjer lahko 
darujete.
• Maske si pri izhodu iz cerkve še ne snamete.
POMEMBNO:  Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov. 
Navodila NIJZ za namestitev zaščitne maske
• Kdor ne bo pristopil k svetemu obhajilu, po koncu svete maše odhaja h glavnim vratom 
(da ne bo križanja, najprej tisti iz prvih klopi nazaj). Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 
metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da ostalim omogočite nemoten prehod.
• Mašniki si bomo do nadaljnjega sami pripravili vse za sveto mašo. Ministrantov pri 

bogoslužju še ne bo. Posoda s hostijami (patena) bo med sveto mašo ostala pokrita vse do 
obhajila vernikov.
• Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.
Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM
Slovenska škofovska konferenca je določila, da lahko imamo maše tudi na prostem na zeml-
jiščih, ki so v lasti župnije.
• Obvezno morate nositi zaščitno masko, ki jo nosite ves čas svete maše, in sicer tako, da 
prekriva nos in usta.
• Ob vstopu na prostor si boste razkužili roke z razkužilom, ki ga zagotovi župnija (zaradi 
praktičnosti svetujemo, da si tudi sami priskrbite svoje razkužilo).
• Ves čas morate upoštevati razdaljo 1,5 metra (razen za vernike iz istega gospodinjstva).
• Priporočamo, da imate s seboj pokrivalo za zaščito proti soncu.
• S seboj lahko prinesete zložljiv stol, ker ne bomo postavljali klopi.
• Pozdrav miru odpade.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Navodila v zvezi z obhajilom so enaka kot pri mašah v cerkvi.

 KAKO POTEKA SVETO OBHAJILO
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini pred oltarjem. Prosimo, da 
naredite dovolj širok prehod do oltarja, da bodo k obhajilu lahko verniki prihajali in odhajali. 
Prihajate po desni strani in odhajate po levi. Pri tem se držite razdalje 1,5 metra. 
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obha-
jilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke. Razkužilo bo na voljo.
• Po obhajilu bo možno darovati svoj dar v košaro za nabirko.
• Maske si pri odhodu še ne snamete.
POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.

 SPOVEDOVANJE
Navodilo Slovenske škofovske konference
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 
veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
• V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
• Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 
metra.

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?
• Za zdaj je za spoved na razpolago samo župnik Simon.
• Spoved lahko poteka na prostem ali v cerkvi Svetega Duha.
• Na župnika se lahko obrnete po telefonu (064 161 100) ali e-pošti (simon.pastir@g-
mail.com) in se dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

 KAKO NAROČITE IN DARUJETE ZA SVETE MAŠE?
Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno 
malo mašnih namenov. Bog vam povrni!
• Pokličite v župnijsko pisarno (02 88 41 505 ali 064 161 100) ali pišite na e-naslov (pisar-
na@pastir.si), naročite sveto mašo in se dogovorite, kdaj bo darovana.
• Ko bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za 
sveto mašo nakažete tudi na transakcijski račun SI56 0510 0703 9255 247 (Abanka, Simon 
Potnik); namen nakazila: dar za sveto mašo.

 ŽUPNIJSKA PISARNA
• Do nadaljnjega bo župnijska pisarna zaprta.
• Za vse se obrnite na župnika Simona Potnika po elektronski pošti (pisarna@pastir.si) ali 
po telefonu (064 161 100). Pokličite v času uradnih ur.
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur. Če se 
morate nujno osebno oglasiti pri nas, se naročite na telefon župniku. Ko pridete, imejte s 
seboj masko. Pogovori bodo potekali zunaj ali v cerkvi Svetega Duha.

 KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO?
• Svoj dar za župnijo lahko nakažete na: 
 Župnija Pameče, Pameče 95, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2641 847; 
 Župnija Sele, Sele 20, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2639 907; 
 Župnija Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec, SI56 1954 0501 0381 962; 
 Župnija Stari trg, Stari trg 57, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2642 041; 
namen nakazila: dar za župnijo.
Iskren boglonaj za vaše darove.

 KRST
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.
PRVO OBHAJILO
• Prvo obhajilo bomo po sklepu odbora staršev za pripravo svetega obhajila imeli po pet 
družin od 25. maja naprej in jeseni. Jesenski termin bo določen kasneje. Starši so lahko 
izbirali sami. 

 BIRMA
• Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predvideni termin je 4. oktober ob 10h.

 POROKA
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske.

 PREVIDEVANJE BOLNIKOV
• V smrtni nevarnosti lahko duhovniki podeljujemo zakrament bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da morata biti duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Vljudno vas prosimo, da 
če je nekdo zelo bolan ali umira, pokličete župnika Simona (064 161 100). Bolnika bomo 
zagotovo obiskali in mu podelili zakramente.
• Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo oznanili. Vsi 
bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred 
in po vsakem obisku razkužil roke.
• Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Koroškem domu starostnikov, se bomo dogovorili 
s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno 
opremo. Enako velja za obiske v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

 POGREB
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Duhovniki 
bomo do preklica imeli cerkvene pogrebe v ožjem družinskem krogu. Pogrebni obred se 
opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
• Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete maše 
tega navodila.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. 

 SKUPINE
• Do preklica po župnijah ni srečanj za nobeno skupino, ni izobraževanj ter župnijskih 
srečanj (srečanja ŽPS in ŽGS, pevske vaje, biblične skupine, katehumeni, zakonske skupine, 
skavti, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 
Vsa pastoralna srečanja naj potekajo po spletu. Ob neupoštevanju teh pravil bomo dolžni 
ukrepati.
• Pastoralna zveza je zakupila naročnino za spletno orodje Zoom, ki je na razpolago vsem 
voditeljem skupin v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec za organiziranje spletnih srečanj v 
živo. Voditelji naj se obrnejo na odgovorno (Teja Palir: teja.palir@gmail.com).

 VEROUK
• Verouka do preklica ne bo.
• Starše prosimo, da skupaj z otroki pregledate in poglabljate pobude, ki vam jih pošiljajo 
kateheti po e-pošti. 
• Starši, izkoristite ta čas tudi za poglabljanje svojega verskega znanja in osebne vere.
• Skupaj z otroki obudite družinsko molitev in se pridružite sveti maši po spletu ali v živo.
• Veliko veroučnih vsebin najdete tudi na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega 
urada.
• Veroučno potrdilo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi prvega polletja.
• Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice, ki jih za vsak dan najdete na naši spletni 
strani.

 RadŽivim
• Če bodo razmere dopuščale, bomo predvidene termine vseh RadŽivimov v Izoli izvajali 
po načrtu. V primeru ohranjanja preventivnih ukrepov pa bomo RadŽivim ali v celoti 
odpovedali ali ga izvajali v prilagojeni, skrajšani verziji. Pri izvedbi bomo vsekakor upoštevali 
navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Konec avgusta je načrtovan RadŽivim za mlade. Pri izvedbi bomo upoštevali navodila in 
predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku junija bomo ponudili prijave za RadŽivim pod šotori. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku julija bomo ponudili prijave za RadŽivim za seniorje. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Vse prijave bodo na naši spletni strani pastir.si.

 ORATORIJ
• Če bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v predvidnem terminu avgus-
ta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v 
veljavi za tisto obdobje.

 ALFA
• Koronavirus nas je prehitel, tako da smo že letošnja srečanja Alfa morali zaključiti preko 
spleta. Sedaj se sestavlja voditeljska ekipa z vsemi sodelavci za morebitno novo sezono 
Alfa – online. 
• Prav tako pripravljamo nadaljevanje srečevanj malih občestev. Začasno (kolikor bo 
potrebno) preko spleta, takoj ko se stanje sprosti, pa v živo.

 ŽUPNIJSKA KARITAS
• Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter že sprejete varnos-
tne ukrepe.
• Do nadaljnjega naša Karitas še ne bo imela uradnih ur. 
• Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na 
voditelja župnijske Karitas Antona Rožiča (040 575 440) in boste dobili informacije, kdaj in 
kako lahko prejmete pomoč.

 MOLITEV
• V župniji se je v tem času porodila pobuda za obuditev molitve Angelovega češčenja 
vsako jutro, opoldne in zvečer za blagoslov v obdobju pandemije in za blagoslov Pastoralne 
zveze in naših župnij.

 PRIPOROČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
BOGOSLUŽNE PROSTORE
• Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi sredstvi 
(kljuke vrat, klopi, tla).
• Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi 
v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne 
prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti 
odprta za javnost.
• Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri vstopu 
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
• Ško�jske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so za obiskovalce 
odprti le po predhodnem dogovoru, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko 
ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za 
javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in 
urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.        
• Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo 
še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvene-
ga osebja in čimprejšnji konec epidemije.
• Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščit-
nih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogi-
bajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ško�e vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da 
v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V 
mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast Devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliš-
ka občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prene-
hanje epidemije.
• Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja 
državnih navodil, bodo ško�e sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

V času širjenju koronavirusa vas vabimo, da molimo drug za drugega, za vse bolne, za vse 
zdravnike, druge zdravstvene delavce, za vse, ki skrbijo, da naša življenja tečejo naprej, in za 
vse državne voditelje, naj vodijo našo Slovenijo po pravi poti.

Vse dobro!

Simon Potnik



 Urnik svetih maš
Slovenj Gradec – cerkev sv. Elizabete:
– od ponedeljka do sobote ob 18.30 
– ob nedeljah ob 8h
Pameče, Sele, Stari trg – na prostem:
– ob nedeljah ob dogovorjenih urah 

Število prostih sedežev v župnijskih cerkvah (vsi sedeži so označeni)
Pameče: 20 mest
Sele: 22 mest
Slovenj Gradec: 48 mest
Stari trg: 32 mest

Urnik svetih maš preko spletne strani
- od ponedeljka do sobote ob 18.30
- v nedeljo ob 10h

Šmarnice
- šmarnice za otroke so letos samo preko župnijske internetne strani
- šmarnice za odrasle so letos samo preko župnijske internetne strani

 PRAVILA RAVNANJA PRI SVETI MAŠI V CERKVI
• K maši prihajate 10 minut pred začetkom.
• Pred mašami v cerkvi ni skupne molitve.
• Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m.
• V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in usta. Maske 
med mašo ni dovoljeno snemati. Maske se med nošenjem ne dotikajte.
• Pri vhodu v cerkev bo stal prostovoljec, ki vam bo razkužil roke. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija, zaželeno pa je, da imate s seboj še svoje.
• Pri vhodu boste vzeli tudi papirnato brisačko, ki jo boste poškropili z razkužilom. Z njo si 
boste razkužili mesto, kjer boste sedeli. Prosimo, da uporabljeno brisačko odnesete s seboj.
• Ko prihajate, ste vabljeni, da zasedate mesta od prve klopi nazaj. V vseh cerkvah se 
usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki mora biti 1,5 m. Člani 
istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, a oddaljeni od drugih najmanj 1,5 m.
• V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev (1,5 m razdalje). Sedežev se ne 
sme premikati. Ko bo cerkev polna (Pameče – 20 vernikov; Sele – 22 vernikov; Slovenj 
Gradec – 48 vernikov; Stari trg – 32 vernikov), vstop v cerkev ne bo več mogoč. Stojišč v 
cerkvi ni. 
• Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. 
• Med mašo se z rokami ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
• Pri mašah ne bo petja, lahko pa je inštrumentalna spremljava.
• Nabirka oz. možnost darovanja bo na koncu maše. Po darovanju si boste razkužili roke.
• Pozdrav miru se opusti.
• Blagoslovljenega kruha do nadaljnjega ne bomo delili.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini oz. ob glasbeni spremljavi.
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti. Začnete tisti v prvih klopeh.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in pred vhodom v 
zakristijo zaužijete sveto obhajilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke.
• Po obhajilu odidete skozi zakristijo. Tam bo pri izhodu košara za nabirko, kjer lahko 
darujete.
• Maske si pri izhodu iz cerkve še ne snamete.
POMEMBNO:  Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov. 
Navodila NIJZ za namestitev zaščitne maske
• Kdor ne bo pristopil k svetemu obhajilu, po koncu svete maše odhaja h glavnim vratom 
(da ne bo križanja, najprej tisti iz prvih klopi nazaj). Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 
metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da ostalim omogočite nemoten prehod.
• Mašniki si bomo do nadaljnjega sami pripravili vse za sveto mašo. Ministrantov pri 

bogoslužju še ne bo. Posoda s hostijami (patena) bo med sveto mašo ostala pokrita vse do 
obhajila vernikov.
• Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.
Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM
Slovenska škofovska konferenca je določila, da lahko imamo maše tudi na prostem na zeml-
jiščih, ki so v lasti župnije.
• Obvezno morate nositi zaščitno masko, ki jo nosite ves čas svete maše, in sicer tako, da 
prekriva nos in usta.
• Ob vstopu na prostor si boste razkužili roke z razkužilom, ki ga zagotovi župnija (zaradi 
praktičnosti svetujemo, da si tudi sami priskrbite svoje razkužilo).
• Ves čas morate upoštevati razdaljo 1,5 metra (razen za vernike iz istega gospodinjstva).
• Priporočamo, da imate s seboj pokrivalo za zaščito proti soncu.
• S seboj lahko prinesete zložljiv stol, ker ne bomo postavljali klopi.
• Pozdrav miru odpade.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Navodila v zvezi z obhajilom so enaka kot pri mašah v cerkvi.

 KAKO POTEKA SVETO OBHAJILO
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini pred oltarjem. Prosimo, da 
naredite dovolj širok prehod do oltarja, da bodo k obhajilu lahko verniki prihajali in odhajali. 
Prihajate po desni strani in odhajate po levi. Pri tem se držite razdalje 1,5 metra. 
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obha-
jilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke. Razkužilo bo na voljo.
• Po obhajilu bo možno darovati svoj dar v košaro za nabirko.
• Maske si pri odhodu še ne snamete.
POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.

 SPOVEDOVANJE
Navodilo Slovenske škofovske konference
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 
veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
• V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
• Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 
metra.

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?
• Za zdaj je za spoved na razpolago samo župnik Simon.
• Spoved lahko poteka na prostem ali v cerkvi Svetega Duha.
• Na župnika se lahko obrnete po telefonu (064 161 100) ali e-pošti (simon.pastir@g-
mail.com) in se dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

 KAKO NAROČITE IN DARUJETE ZA SVETE MAŠE?
Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno 
malo mašnih namenov. Bog vam povrni!
• Pokličite v župnijsko pisarno (02 88 41 505 ali 064 161 100) ali pišite na e-naslov (pisar-
na@pastir.si), naročite sveto mašo in se dogovorite, kdaj bo darovana.
• Ko bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za 
sveto mašo nakažete tudi na transakcijski račun SI56 0510 0703 9255 247 (Abanka, Simon 
Potnik); namen nakazila: dar za sveto mašo.

 ŽUPNIJSKA PISARNA
• Do nadaljnjega bo župnijska pisarna zaprta.
• Za vse se obrnite na župnika Simona Potnika po elektronski pošti (pisarna@pastir.si) ali 
po telefonu (064 161 100). Pokličite v času uradnih ur.
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur. Če se 
morate nujno osebno oglasiti pri nas, se naročite na telefon župniku. Ko pridete, imejte s 
seboj masko. Pogovori bodo potekali zunaj ali v cerkvi Svetega Duha.

 KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO?
• Svoj dar za župnijo lahko nakažete na: 
 Župnija Pameče, Pameče 95, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2641 847; 
 Župnija Sele, Sele 20, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2639 907; 
 Župnija Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec, SI56 1954 0501 0381 962; 
 Župnija Stari trg, Stari trg 57, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2642 041; 
namen nakazila: dar za župnijo.
Iskren boglonaj za vaše darove.

 KRST
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.
PRVO OBHAJILO
• Prvo obhajilo bomo po sklepu odbora staršev za pripravo svetega obhajila imeli po pet 
družin od 25. maja naprej in jeseni. Jesenski termin bo določen kasneje. Starši so lahko 
izbirali sami. 

 BIRMA
• Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predvideni termin je 4. oktober ob 10h.

 POROKA
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske.

 PREVIDEVANJE BOLNIKOV
• V smrtni nevarnosti lahko duhovniki podeljujemo zakrament bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da morata biti duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Vljudno vas prosimo, da 
če je nekdo zelo bolan ali umira, pokličete župnika Simona (064 161 100). Bolnika bomo 
zagotovo obiskali in mu podelili zakramente.
• Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo oznanili. Vsi 
bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred 
in po vsakem obisku razkužil roke.
• Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Koroškem domu starostnikov, se bomo dogovorili 
s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno 
opremo. Enako velja za obiske v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

 POGREB
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Duhovniki 
bomo do preklica imeli cerkvene pogrebe v ožjem družinskem krogu. Pogrebni obred se 
opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
• Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete maše 
tega navodila.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. 

 SKUPINE
• Do preklica po župnijah ni srečanj za nobeno skupino, ni izobraževanj ter župnijskih 
srečanj (srečanja ŽPS in ŽGS, pevske vaje, biblične skupine, katehumeni, zakonske skupine, 
skavti, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 
Vsa pastoralna srečanja naj potekajo po spletu. Ob neupoštevanju teh pravil bomo dolžni 
ukrepati.
• Pastoralna zveza je zakupila naročnino za spletno orodje Zoom, ki je na razpolago vsem 
voditeljem skupin v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec za organiziranje spletnih srečanj v 
živo. Voditelji naj se obrnejo na odgovorno (Teja Palir: teja.palir@gmail.com).

 VEROUK
• Verouka do preklica ne bo.
• Starše prosimo, da skupaj z otroki pregledate in poglabljate pobude, ki vam jih pošiljajo 
kateheti po e-pošti. 
• Starši, izkoristite ta čas tudi za poglabljanje svojega verskega znanja in osebne vere.
• Skupaj z otroki obudite družinsko molitev in se pridružite sveti maši po spletu ali v živo.
• Veliko veroučnih vsebin najdete tudi na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega 
urada.
• Veroučno potrdilo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi prvega polletja.
• Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice, ki jih za vsak dan najdete na naši spletni 
strani.

 RadŽivim
• Če bodo razmere dopuščale, bomo predvidene termine vseh RadŽivimov v Izoli izvajali 
po načrtu. V primeru ohranjanja preventivnih ukrepov pa bomo RadŽivim ali v celoti 
odpovedali ali ga izvajali v prilagojeni, skrajšani verziji. Pri izvedbi bomo vsekakor upoštevali 
navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Konec avgusta je načrtovan RadŽivim za mlade. Pri izvedbi bomo upoštevali navodila in 
predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku junija bomo ponudili prijave za RadŽivim pod šotori. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku julija bomo ponudili prijave za RadŽivim za seniorje. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Vse prijave bodo na naši spletni strani pastir.si.

 ORATORIJ
• Če bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v predvidnem terminu avgus-
ta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v 
veljavi za tisto obdobje.

 ALFA
• Koronavirus nas je prehitel, tako da smo že letošnja srečanja Alfa morali zaključiti preko 
spleta. Sedaj se sestavlja voditeljska ekipa z vsemi sodelavci za morebitno novo sezono 
Alfa – online. 
• Prav tako pripravljamo nadaljevanje srečevanj malih občestev. Začasno (kolikor bo 
potrebno) preko spleta, takoj ko se stanje sprosti, pa v živo.

 ŽUPNIJSKA KARITAS
• Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter že sprejete varnos-
tne ukrepe.
• Do nadaljnjega naša Karitas še ne bo imela uradnih ur. 
• Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na 
voditelja župnijske Karitas Antona Rožiča (040 575 440) in boste dobili informacije, kdaj in 
kako lahko prejmete pomoč.

 MOLITEV
• V župniji se je v tem času porodila pobuda za obuditev molitve Angelovega češčenja 
vsako jutro, opoldne in zvečer za blagoslov v obdobju pandemije in za blagoslov Pastoralne 
zveze in naših župnij.

 PRIPOROČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
BOGOSLUŽNE PROSTORE
• Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi sredstvi 
(kljuke vrat, klopi, tla).
• Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi 
v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne 
prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti 
odprta za javnost.
• Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri vstopu 
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
• Ško�jske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so za obiskovalce 
odprti le po predhodnem dogovoru, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko 
ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za 
javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in 
urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.        
• Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo 
še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvene-
ga osebja in čimprejšnji konec epidemije.
• Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščit-
nih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogi-
bajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ško�e vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da 
v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V 
mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast Devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliš-
ka občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prene-
hanje epidemije.
• Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja 
državnih navodil, bodo ško�e sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

V času širjenju koronavirusa vas vabimo, da molimo drug za drugega, za vse bolne, za vse 
zdravnike, druge zdravstvene delavce, za vse, ki skrbijo, da naša življenja tečejo naprej, in za 
vse državne voditelje, naj vodijo našo Slovenijo po pravi poti.

Vse dobro!

Simon Potnik



 Urnik svetih maš
Slovenj Gradec – cerkev sv. Elizabete:
– od ponedeljka do sobote ob 18.30 
– ob nedeljah ob 8h
Pameče, Sele, Stari trg – na prostem:
– ob nedeljah ob dogovorjenih urah 

Število prostih sedežev v župnijskih cerkvah (vsi sedeži so označeni)
Pameče: 20 mest
Sele: 22 mest
Slovenj Gradec: 48 mest
Stari trg: 32 mest

Urnik svetih maš preko spletne strani
- od ponedeljka do sobote ob 18.30
- v nedeljo ob 10h

Šmarnice
- šmarnice za otroke so letos samo preko župnijske internetne strani
- šmarnice za odrasle so letos samo preko župnijske internetne strani

 PRAVILA RAVNANJA PRI SVETI MAŠI V CERKVI
• K maši prihajate 10 minut pred začetkom.
• Pred mašami v cerkvi ni skupne molitve.
• Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m.
• V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in usta. Maske 
med mašo ni dovoljeno snemati. Maske se med nošenjem ne dotikajte.
• Pri vhodu v cerkev bo stal prostovoljec, ki vam bo razkužil roke. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija, zaželeno pa je, da imate s seboj še svoje.
• Pri vhodu boste vzeli tudi papirnato brisačko, ki jo boste poškropili z razkužilom. Z njo si 
boste razkužili mesto, kjer boste sedeli. Prosimo, da uporabljeno brisačko odnesete s seboj.
• Ko prihajate, ste vabljeni, da zasedate mesta od prve klopi nazaj. V vseh cerkvah se 
usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki mora biti 1,5 m. Člani 
istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, a oddaljeni od drugih najmanj 1,5 m.
• V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev (1,5 m razdalje). Sedežev se ne 
sme premikati. Ko bo cerkev polna (Pameče – 20 vernikov; Sele – 22 vernikov; Slovenj 
Gradec – 48 vernikov; Stari trg – 32 vernikov), vstop v cerkev ne bo več mogoč. Stojišč v 
cerkvi ni. 
• Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. 
• Med mašo se z rokami ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
• Pri mašah ne bo petja, lahko pa je inštrumentalna spremljava.
• Nabirka oz. možnost darovanja bo na koncu maše. Po darovanju si boste razkužili roke.
• Pozdrav miru se opusti.
• Blagoslovljenega kruha do nadaljnjega ne bomo delili.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini oz. ob glasbeni spremljavi.
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti. Začnete tisti v prvih klopeh.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in pred vhodom v 
zakristijo zaužijete sveto obhajilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke.
• Po obhajilu odidete skozi zakristijo. Tam bo pri izhodu košara za nabirko, kjer lahko 
darujete.
• Maske si pri izhodu iz cerkve še ne snamete.
POMEMBNO:  Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov. 
Navodila NIJZ za namestitev zaščitne maske
• Kdor ne bo pristopil k svetemu obhajilu, po koncu svete maše odhaja h glavnim vratom 
(da ne bo križanja, najprej tisti iz prvih klopi nazaj). Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 
metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da ostalim omogočite nemoten prehod.
• Mašniki si bomo do nadaljnjega sami pripravili vse za sveto mašo. Ministrantov pri 

bogoslužju še ne bo. Posoda s hostijami (patena) bo med sveto mašo ostala pokrita vse do 
obhajila vernikov.
• Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.
Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM
Slovenska škofovska konferenca je določila, da lahko imamo maše tudi na prostem na zeml-
jiščih, ki so v lasti župnije.
• Obvezno morate nositi zaščitno masko, ki jo nosite ves čas svete maše, in sicer tako, da 
prekriva nos in usta.
• Ob vstopu na prostor si boste razkužili roke z razkužilom, ki ga zagotovi župnija (zaradi 
praktičnosti svetujemo, da si tudi sami priskrbite svoje razkužilo).
• Ves čas morate upoštevati razdaljo 1,5 metra (razen za vernike iz istega gospodinjstva).
• Priporočamo, da imate s seboj pokrivalo za zaščito proti soncu.
• S seboj lahko prinesete zložljiv stol, ker ne bomo postavljali klopi.
• Pozdrav miru odpade.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Navodila v zvezi z obhajilom so enaka kot pri mašah v cerkvi.

 KAKO POTEKA SVETO OBHAJILO
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini pred oltarjem. Prosimo, da 
naredite dovolj širok prehod do oltarja, da bodo k obhajilu lahko verniki prihajali in odhajali. 
Prihajate po desni strani in odhajate po levi. Pri tem se držite razdalje 1,5 metra. 
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obha-
jilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke. Razkužilo bo na voljo.
• Po obhajilu bo možno darovati svoj dar v košaro za nabirko.
• Maske si pri odhodu še ne snamete.
POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.

 SPOVEDOVANJE
Navodilo Slovenske škofovske konference
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 
veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
• V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
• Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 
metra.

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?
• Za zdaj je za spoved na razpolago samo župnik Simon.
• Spoved lahko poteka na prostem ali v cerkvi Svetega Duha.
• Na župnika se lahko obrnete po telefonu (064 161 100) ali e-pošti (simon.pastir@g-
mail.com) in se dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

 KAKO NAROČITE IN DARUJETE ZA SVETE MAŠE?
Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno 
malo mašnih namenov. Bog vam povrni!
• Pokličite v župnijsko pisarno (02 88 41 505 ali 064 161 100) ali pišite na e-naslov (pisar-
na@pastir.si), naročite sveto mašo in se dogovorite, kdaj bo darovana.
• Ko bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za 
sveto mašo nakažete tudi na transakcijski račun SI56 0510 0703 9255 247 (Abanka, Simon 
Potnik); namen nakazila: dar za sveto mašo.

 ŽUPNIJSKA PISARNA
• Do nadaljnjega bo župnijska pisarna zaprta.
• Za vse se obrnite na župnika Simona Potnika po elektronski pošti (pisarna@pastir.si) ali 
po telefonu (064 161 100). Pokličite v času uradnih ur.
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur. Če se 
morate nujno osebno oglasiti pri nas, se naročite na telefon župniku. Ko pridete, imejte s 
seboj masko. Pogovori bodo potekali zunaj ali v cerkvi Svetega Duha.

 KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO?
• Svoj dar za župnijo lahko nakažete na: 
 Župnija Pameče, Pameče 95, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2641 847; 
 Župnija Sele, Sele 20, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2639 907; 
 Župnija Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec, SI56 1954 0501 0381 962; 
 Župnija Stari trg, Stari trg 57, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2642 041; 
namen nakazila: dar za župnijo.
Iskren boglonaj za vaše darove.

 KRST
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.
PRVO OBHAJILO
• Prvo obhajilo bomo po sklepu odbora staršev za pripravo svetega obhajila imeli po pet 
družin od 25. maja naprej in jeseni. Jesenski termin bo določen kasneje. Starši so lahko 
izbirali sami. 

 BIRMA
• Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predvideni termin je 4. oktober ob 10h.

 POROKA
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske.

 PREVIDEVANJE BOLNIKOV
• V smrtni nevarnosti lahko duhovniki podeljujemo zakrament bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da morata biti duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Vljudno vas prosimo, da 
če je nekdo zelo bolan ali umira, pokličete župnika Simona (064 161 100). Bolnika bomo 
zagotovo obiskali in mu podelili zakramente.
• Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo oznanili. Vsi 
bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred 
in po vsakem obisku razkužil roke.
• Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Koroškem domu starostnikov, se bomo dogovorili 
s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno 
opremo. Enako velja za obiske v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

 POGREB
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Duhovniki 
bomo do preklica imeli cerkvene pogrebe v ožjem družinskem krogu. Pogrebni obred se 
opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
• Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete maše 
tega navodila.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. 

 SKUPINE
• Do preklica po župnijah ni srečanj za nobeno skupino, ni izobraževanj ter župnijskih 
srečanj (srečanja ŽPS in ŽGS, pevske vaje, biblične skupine, katehumeni, zakonske skupine, 
skavti, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 
Vsa pastoralna srečanja naj potekajo po spletu. Ob neupoštevanju teh pravil bomo dolžni 
ukrepati.
• Pastoralna zveza je zakupila naročnino za spletno orodje Zoom, ki je na razpolago vsem 
voditeljem skupin v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec za organiziranje spletnih srečanj v 
živo. Voditelji naj se obrnejo na odgovorno (Teja Palir: teja.palir@gmail.com).

 VEROUK
• Verouka do preklica ne bo.
• Starše prosimo, da skupaj z otroki pregledate in poglabljate pobude, ki vam jih pošiljajo 
kateheti po e-pošti. 
• Starši, izkoristite ta čas tudi za poglabljanje svojega verskega znanja in osebne vere.
• Skupaj z otroki obudite družinsko molitev in se pridružite sveti maši po spletu ali v živo.
• Veliko veroučnih vsebin najdete tudi na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega 
urada.
• Veroučno potrdilo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi prvega polletja.
• Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice, ki jih za vsak dan najdete na naši spletni 
strani.

 RadŽivim
• Če bodo razmere dopuščale, bomo predvidene termine vseh RadŽivimov v Izoli izvajali 
po načrtu. V primeru ohranjanja preventivnih ukrepov pa bomo RadŽivim ali v celoti 
odpovedali ali ga izvajali v prilagojeni, skrajšani verziji. Pri izvedbi bomo vsekakor upoštevali 
navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Konec avgusta je načrtovan RadŽivim za mlade. Pri izvedbi bomo upoštevali navodila in 
predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku junija bomo ponudili prijave za RadŽivim pod šotori. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku julija bomo ponudili prijave za RadŽivim za seniorje. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Vse prijave bodo na naši spletni strani pastir.si.

 ORATORIJ
• Če bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v predvidnem terminu avgus-
ta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v 
veljavi za tisto obdobje.

 ALFA
• Koronavirus nas je prehitel, tako da smo že letošnja srečanja Alfa morali zaključiti preko 
spleta. Sedaj se sestavlja voditeljska ekipa z vsemi sodelavci za morebitno novo sezono 
Alfa – online. 
• Prav tako pripravljamo nadaljevanje srečevanj malih občestev. Začasno (kolikor bo 
potrebno) preko spleta, takoj ko se stanje sprosti, pa v živo.

 ŽUPNIJSKA KARITAS
• Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter že sprejete varnos-
tne ukrepe.
• Do nadaljnjega naša Karitas še ne bo imela uradnih ur. 
• Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na 
voditelja župnijske Karitas Antona Rožiča (040 575 440) in boste dobili informacije, kdaj in 
kako lahko prejmete pomoč.

 MOLITEV
• V župniji se je v tem času porodila pobuda za obuditev molitve Angelovega češčenja 
vsako jutro, opoldne in zvečer za blagoslov v obdobju pandemije in za blagoslov Pastoralne 
zveze in naših župnij.

 PRIPOROČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
BOGOSLUŽNE PROSTORE
• Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi sredstvi 
(kljuke vrat, klopi, tla).
• Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi 
v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne 
prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti 
odprta za javnost.
• Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri vstopu 
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
• Ško�jske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so za obiskovalce 
odprti le po predhodnem dogovoru, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko 
ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za 
javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in 
urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.        
• Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo 
še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvene-
ga osebja in čimprejšnji konec epidemije.
• Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščit-
nih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogi-
bajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ško�e vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da 
v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V 
mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast Devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliš-
ka občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prene-
hanje epidemije.
• Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja 
državnih navodil, bodo ško�e sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

V času širjenju koronavirusa vas vabimo, da molimo drug za drugega, za vse bolne, za vse 
zdravnike, druge zdravstvene delavce, za vse, ki skrbijo, da naša življenja tečejo naprej, in za 
vse državne voditelje, naj vodijo našo Slovenijo po pravi poti.

Vse dobro!

Simon Potnik



 Urnik svetih maš
Slovenj Gradec – cerkev sv. Elizabete:
– od ponedeljka do sobote ob 18.30 
– ob nedeljah ob 8h
Pameče, Sele, Stari trg – na prostem:
– ob nedeljah ob dogovorjenih urah 

Število prostih sedežev v župnijskih cerkvah (vsi sedeži so označeni)
Pameče: 20 mest
Sele: 22 mest
Slovenj Gradec: 48 mest
Stari trg: 32 mest

Urnik svetih maš preko spletne strani
- od ponedeljka do sobote ob 18.30
- v nedeljo ob 10h

Šmarnice
- šmarnice za otroke so letos samo preko župnijske internetne strani
- šmarnice za odrasle so letos samo preko župnijske internetne strani

 PRAVILA RAVNANJA PRI SVETI MAŠI V CERKVI
• K maši prihajate 10 minut pred začetkom.
• Pred mašami v cerkvi ni skupne molitve.
• Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m.
• V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in usta. Maske 
med mašo ni dovoljeno snemati. Maske se med nošenjem ne dotikajte.
• Pri vhodu v cerkev bo stal prostovoljec, ki vam bo razkužil roke. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija, zaželeno pa je, da imate s seboj še svoje.
• Pri vhodu boste vzeli tudi papirnato brisačko, ki jo boste poškropili z razkužilom. Z njo si 
boste razkužili mesto, kjer boste sedeli. Prosimo, da uporabljeno brisačko odnesete s seboj.
• Ko prihajate, ste vabljeni, da zasedate mesta od prve klopi nazaj. V vseh cerkvah se 
usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki mora biti 1,5 m. Člani 
istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, a oddaljeni od drugih najmanj 1,5 m.
• V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev (1,5 m razdalje). Sedežev se ne 
sme premikati. Ko bo cerkev polna (Pameče – 20 vernikov; Sele – 22 vernikov; Slovenj 
Gradec – 48 vernikov; Stari trg – 32 vernikov), vstop v cerkev ne bo več mogoč. Stojišč v 
cerkvi ni. 
• Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. 
• Med mašo se z rokami ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
• Pri mašah ne bo petja, lahko pa je inštrumentalna spremljava.
• Nabirka oz. možnost darovanja bo na koncu maše. Po darovanju si boste razkužili roke.
• Pozdrav miru se opusti.
• Blagoslovljenega kruha do nadaljnjega ne bomo delili.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini oz. ob glasbeni spremljavi.
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti. Začnete tisti v prvih klopeh.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in pred vhodom v 
zakristijo zaužijete sveto obhajilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke.
• Po obhajilu odidete skozi zakristijo. Tam bo pri izhodu košara za nabirko, kjer lahko 
darujete.
• Maske si pri izhodu iz cerkve še ne snamete.
POMEMBNO:  Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov. 
Navodila NIJZ za namestitev zaščitne maske
• Kdor ne bo pristopil k svetemu obhajilu, po koncu svete maše odhaja h glavnim vratom 
(da ne bo križanja, najprej tisti iz prvih klopi nazaj). Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 
metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da ostalim omogočite nemoten prehod.
• Mašniki si bomo do nadaljnjega sami pripravili vse za sveto mašo. Ministrantov pri 

bogoslužju še ne bo. Posoda s hostijami (patena) bo med sveto mašo ostala pokrita vse do 
obhajila vernikov.
• Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.
Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM
Slovenska škofovska konferenca je določila, da lahko imamo maše tudi na prostem na zeml-
jiščih, ki so v lasti župnije.
• Obvezno morate nositi zaščitno masko, ki jo nosite ves čas svete maše, in sicer tako, da 
prekriva nos in usta.
• Ob vstopu na prostor si boste razkužili roke z razkužilom, ki ga zagotovi župnija (zaradi 
praktičnosti svetujemo, da si tudi sami priskrbite svoje razkužilo).
• Ves čas morate upoštevati razdaljo 1,5 metra (razen za vernike iz istega gospodinjstva).
• Priporočamo, da imate s seboj pokrivalo za zaščito proti soncu.
• S seboj lahko prinesete zložljiv stol, ker ne bomo postavljali klopi.
• Pozdrav miru odpade.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Navodila v zvezi z obhajilom so enaka kot pri mašah v cerkvi.

 KAKO POTEKA SVETO OBHAJILO
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini pred oltarjem. Prosimo, da 
naredite dovolj širok prehod do oltarja, da bodo k obhajilu lahko verniki prihajali in odhajali. 
Prihajate po desni strani in odhajate po levi. Pri tem se držite razdalje 1,5 metra. 
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obha-
jilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke. Razkužilo bo na voljo.
• Po obhajilu bo možno darovati svoj dar v košaro za nabirko.
• Maske si pri odhodu še ne snamete.
POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.

 SPOVEDOVANJE
Navodilo Slovenske škofovske konference
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 
veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
• V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
• Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 
metra.

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?
• Za zdaj je za spoved na razpolago samo župnik Simon.
• Spoved lahko poteka na prostem ali v cerkvi Svetega Duha.
• Na župnika se lahko obrnete po telefonu (064 161 100) ali e-pošti (simon.pastir@g-
mail.com) in se dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

 KAKO NAROČITE IN DARUJETE ZA SVETE MAŠE?
Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno 
malo mašnih namenov. Bog vam povrni!
• Pokličite v župnijsko pisarno (02 88 41 505 ali 064 161 100) ali pišite na e-naslov (pisar-
na@pastir.si), naročite sveto mašo in se dogovorite, kdaj bo darovana.
• Ko bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za 
sveto mašo nakažete tudi na transakcijski račun SI56 0510 0703 9255 247 (Abanka, Simon 
Potnik); namen nakazila: dar za sveto mašo.

 ŽUPNIJSKA PISARNA
• Do nadaljnjega bo župnijska pisarna zaprta.
• Za vse se obrnite na župnika Simona Potnika po elektronski pošti (pisarna@pastir.si) ali 
po telefonu (064 161 100). Pokličite v času uradnih ur.
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur. Če se 
morate nujno osebno oglasiti pri nas, se naročite na telefon župniku. Ko pridete, imejte s 
seboj masko. Pogovori bodo potekali zunaj ali v cerkvi Svetega Duha.

 KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO?
• Svoj dar za župnijo lahko nakažete na: 
 Župnija Pameče, Pameče 95, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2641 847; 
 Župnija Sele, Sele 20, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2639 907; 
 Župnija Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec, SI56 1954 0501 0381 962; 
 Župnija Stari trg, Stari trg 57, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2642 041; 
namen nakazila: dar za župnijo.
Iskren boglonaj za vaše darove.

 KRST
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.
PRVO OBHAJILO
• Prvo obhajilo bomo po sklepu odbora staršev za pripravo svetega obhajila imeli po pet 
družin od 25. maja naprej in jeseni. Jesenski termin bo določen kasneje. Starši so lahko 
izbirali sami. 

 BIRMA
• Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predvideni termin je 4. oktober ob 10h.

 POROKA
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske.

 PREVIDEVANJE BOLNIKOV
• V smrtni nevarnosti lahko duhovniki podeljujemo zakrament bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da morata biti duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Vljudno vas prosimo, da 
če je nekdo zelo bolan ali umira, pokličete župnika Simona (064 161 100). Bolnika bomo 
zagotovo obiskali in mu podelili zakramente.
• Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo oznanili. Vsi 
bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred 
in po vsakem obisku razkužil roke.
• Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Koroškem domu starostnikov, se bomo dogovorili 
s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno 
opremo. Enako velja za obiske v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

 POGREB
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Duhovniki 
bomo do preklica imeli cerkvene pogrebe v ožjem družinskem krogu. Pogrebni obred se 
opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
• Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete maše 
tega navodila.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. 

 SKUPINE
• Do preklica po župnijah ni srečanj za nobeno skupino, ni izobraževanj ter župnijskih 
srečanj (srečanja ŽPS in ŽGS, pevske vaje, biblične skupine, katehumeni, zakonske skupine, 
skavti, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 
Vsa pastoralna srečanja naj potekajo po spletu. Ob neupoštevanju teh pravil bomo dolžni 
ukrepati.
• Pastoralna zveza je zakupila naročnino za spletno orodje Zoom, ki je na razpolago vsem 
voditeljem skupin v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec za organiziranje spletnih srečanj v 
živo. Voditelji naj se obrnejo na odgovorno (Teja Palir: teja.palir@gmail.com).

 VEROUK
• Verouka do preklica ne bo.
• Starše prosimo, da skupaj z otroki pregledate in poglabljate pobude, ki vam jih pošiljajo 
kateheti po e-pošti. 
• Starši, izkoristite ta čas tudi za poglabljanje svojega verskega znanja in osebne vere.
• Skupaj z otroki obudite družinsko molitev in se pridružite sveti maši po spletu ali v živo.
• Veliko veroučnih vsebin najdete tudi na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega 
urada.
• Veroučno potrdilo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi prvega polletja.
• Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice, ki jih za vsak dan najdete na naši spletni 
strani.

 RadŽivim
• Če bodo razmere dopuščale, bomo predvidene termine vseh RadŽivimov v Izoli izvajali 
po načrtu. V primeru ohranjanja preventivnih ukrepov pa bomo RadŽivim ali v celoti 
odpovedali ali ga izvajali v prilagojeni, skrajšani verziji. Pri izvedbi bomo vsekakor upoštevali 
navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Konec avgusta je načrtovan RadŽivim za mlade. Pri izvedbi bomo upoštevali navodila in 
predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku junija bomo ponudili prijave za RadŽivim pod šotori. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku julija bomo ponudili prijave za RadŽivim za seniorje. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Vse prijave bodo na naši spletni strani pastir.si.

 ORATORIJ
• Če bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v predvidnem terminu avgus-
ta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v 
veljavi za tisto obdobje.

 ALFA
• Koronavirus nas je prehitel, tako da smo že letošnja srečanja Alfa morali zaključiti preko 
spleta. Sedaj se sestavlja voditeljska ekipa z vsemi sodelavci za morebitno novo sezono 
Alfa – online. 
• Prav tako pripravljamo nadaljevanje srečevanj malih občestev. Začasno (kolikor bo 
potrebno) preko spleta, takoj ko se stanje sprosti, pa v živo.

 ŽUPNIJSKA KARITAS
• Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter že sprejete varnos-
tne ukrepe.
• Do nadaljnjega naša Karitas še ne bo imela uradnih ur. 
• Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na 
voditelja župnijske Karitas Antona Rožiča (040 575 440) in boste dobili informacije, kdaj in 
kako lahko prejmete pomoč.

 MOLITEV
• V župniji se je v tem času porodila pobuda za obuditev molitve Angelovega češčenja 
vsako jutro, opoldne in zvečer za blagoslov v obdobju pandemije in za blagoslov Pastoralne 
zveze in naših župnij.

 PRIPOROČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
BOGOSLUŽNE PROSTORE
• Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi sredstvi 
(kljuke vrat, klopi, tla).
• Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi 
v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne 
prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti 
odprta za javnost.
• Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri vstopu 
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
• Ško�jske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so za obiskovalce 
odprti le po predhodnem dogovoru, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko 
ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za 
javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in 
urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.        
• Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo 
še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvene-
ga osebja in čimprejšnji konec epidemije.
• Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščit-
nih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogi-
bajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ško�e vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da 
v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V 
mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast Devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliš-
ka občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prene-
hanje epidemije.
• Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja 
državnih navodil, bodo ško�e sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

V času širjenju koronavirusa vas vabimo, da molimo drug za drugega, za vse bolne, za vse 
zdravnike, druge zdravstvene delavce, za vse, ki skrbijo, da naša življenja tečejo naprej, in za 
vse državne voditelje, naj vodijo našo Slovenijo po pravi poti.

Vse dobro!

Simon Potnik



 Urnik svetih maš
Slovenj Gradec – cerkev sv. Elizabete:
– od ponedeljka do sobote ob 18.30 
– ob nedeljah ob 8h
Pameče, Sele, Stari trg – na prostem:
– ob nedeljah ob dogovorjenih urah 

Število prostih sedežev v župnijskih cerkvah (vsi sedeži so označeni)
Pameče: 20 mest
Sele: 22 mest
Slovenj Gradec: 48 mest
Stari trg: 32 mest

Urnik svetih maš preko spletne strani
- od ponedeljka do sobote ob 18.30
- v nedeljo ob 10h

Šmarnice
- šmarnice za otroke so letos samo preko župnijske internetne strani
- šmarnice za odrasle so letos samo preko župnijske internetne strani

 PRAVILA RAVNANJA PRI SVETI MAŠI V CERKVI
• K maši prihajate 10 minut pred začetkom.
• Pred mašami v cerkvi ni skupne molitve.
• Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m.
• V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in usta. Maske 
med mašo ni dovoljeno snemati. Maske se med nošenjem ne dotikajte.
• Pri vhodu v cerkev bo stal prostovoljec, ki vam bo razkužil roke. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija, zaželeno pa je, da imate s seboj še svoje.
• Pri vhodu boste vzeli tudi papirnato brisačko, ki jo boste poškropili z razkužilom. Z njo si 
boste razkužili mesto, kjer boste sedeli. Prosimo, da uporabljeno brisačko odnesete s seboj.
• Ko prihajate, ste vabljeni, da zasedate mesta od prve klopi nazaj. V vseh cerkvah se 
usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki mora biti 1,5 m. Člani 
istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, a oddaljeni od drugih najmanj 1,5 m.
• V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev (1,5 m razdalje). Sedežev se ne 
sme premikati. Ko bo cerkev polna (Pameče – 20 vernikov; Sele – 22 vernikov; Slovenj 
Gradec – 48 vernikov; Stari trg – 32 vernikov), vstop v cerkev ne bo več mogoč. Stojišč v 
cerkvi ni. 
• Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. 
• Med mašo se z rokami ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
• Pri mašah ne bo petja, lahko pa je inštrumentalna spremljava.
• Nabirka oz. možnost darovanja bo na koncu maše. Po darovanju si boste razkužili roke.
• Pozdrav miru se opusti.
• Blagoslovljenega kruha do nadaljnjega ne bomo delili.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini oz. ob glasbeni spremljavi.
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti. Začnete tisti v prvih klopeh.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in pred vhodom v 
zakristijo zaužijete sveto obhajilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke.
• Po obhajilu odidete skozi zakristijo. Tam bo pri izhodu košara za nabirko, kjer lahko 
darujete.
• Maske si pri izhodu iz cerkve še ne snamete.
POMEMBNO:  Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov. 
Navodila NIJZ za namestitev zaščitne maske
• Kdor ne bo pristopil k svetemu obhajilu, po koncu svete maše odhaja h glavnim vratom 
(da ne bo križanja, najprej tisti iz prvih klopi nazaj). Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 
metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da ostalim omogočite nemoten prehod.
• Mašniki si bomo do nadaljnjega sami pripravili vse za sveto mašo. Ministrantov pri 

bogoslužju še ne bo. Posoda s hostijami (patena) bo med sveto mašo ostala pokrita vse do 
obhajila vernikov.
• Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.
Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM
Slovenska škofovska konferenca je določila, da lahko imamo maše tudi na prostem na zeml-
jiščih, ki so v lasti župnije.
• Obvezno morate nositi zaščitno masko, ki jo nosite ves čas svete maše, in sicer tako, da 
prekriva nos in usta.
• Ob vstopu na prostor si boste razkužili roke z razkužilom, ki ga zagotovi župnija (zaradi 
praktičnosti svetujemo, da si tudi sami priskrbite svoje razkužilo).
• Ves čas morate upoštevati razdaljo 1,5 metra (razen za vernike iz istega gospodinjstva).
• Priporočamo, da imate s seboj pokrivalo za zaščito proti soncu.
• S seboj lahko prinesete zložljiv stol, ker ne bomo postavljali klopi.
• Pozdrav miru odpade.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Navodila v zvezi z obhajilom so enaka kot pri mašah v cerkvi.

 KAKO POTEKA SVETO OBHAJILO
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini pred oltarjem. Prosimo, da 
naredite dovolj širok prehod do oltarja, da bodo k obhajilu lahko verniki prihajali in odhajali. 
Prihajate po desni strani in odhajate po levi. Pri tem se držite razdalje 1,5 metra. 
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obha-
jilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke. Razkužilo bo na voljo.
• Po obhajilu bo možno darovati svoj dar v košaro za nabirko.
• Maske si pri odhodu še ne snamete.
POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.

 SPOVEDOVANJE
Navodilo Slovenske škofovske konference
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 
veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
• V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
• Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 
metra.

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?
• Za zdaj je za spoved na razpolago samo župnik Simon.
• Spoved lahko poteka na prostem ali v cerkvi Svetega Duha.
• Na župnika se lahko obrnete po telefonu (064 161 100) ali e-pošti (simon.pastir@g-
mail.com) in se dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

 KAKO NAROČITE IN DARUJETE ZA SVETE MAŠE?
Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno 
malo mašnih namenov. Bog vam povrni!
• Pokličite v župnijsko pisarno (02 88 41 505 ali 064 161 100) ali pišite na e-naslov (pisar-
na@pastir.si), naročite sveto mašo in se dogovorite, kdaj bo darovana.
• Ko bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za 
sveto mašo nakažete tudi na transakcijski račun SI56 0510 0703 9255 247 (Abanka, Simon 
Potnik); namen nakazila: dar za sveto mašo.

 ŽUPNIJSKA PISARNA
• Do nadaljnjega bo župnijska pisarna zaprta.
• Za vse se obrnite na župnika Simona Potnika po elektronski pošti (pisarna@pastir.si) ali 
po telefonu (064 161 100). Pokličite v času uradnih ur.
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur. Če se 
morate nujno osebno oglasiti pri nas, se naročite na telefon župniku. Ko pridete, imejte s 
seboj masko. Pogovori bodo potekali zunaj ali v cerkvi Svetega Duha.

 KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO?
• Svoj dar za župnijo lahko nakažete na: 
 Župnija Pameče, Pameče 95, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2641 847; 
 Župnija Sele, Sele 20, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2639 907; 
 Župnija Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec, SI56 1954 0501 0381 962; 
 Župnija Stari trg, Stari trg 57, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2642 041; 
namen nakazila: dar za župnijo.
Iskren boglonaj za vaše darove.

 KRST
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.
PRVO OBHAJILO
• Prvo obhajilo bomo po sklepu odbora staršev za pripravo svetega obhajila imeli po pet 
družin od 25. maja naprej in jeseni. Jesenski termin bo določen kasneje. Starši so lahko 
izbirali sami. 

 BIRMA
• Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predvideni termin je 4. oktober ob 10h.

 POROKA
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske.

 PREVIDEVANJE BOLNIKOV
• V smrtni nevarnosti lahko duhovniki podeljujemo zakrament bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da morata biti duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Vljudno vas prosimo, da 
če je nekdo zelo bolan ali umira, pokličete župnika Simona (064 161 100). Bolnika bomo 
zagotovo obiskali in mu podelili zakramente.
• Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo oznanili. Vsi 
bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred 
in po vsakem obisku razkužil roke.
• Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Koroškem domu starostnikov, se bomo dogovorili 
s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno 
opremo. Enako velja za obiske v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

 POGREB
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Duhovniki 
bomo do preklica imeli cerkvene pogrebe v ožjem družinskem krogu. Pogrebni obred se 
opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
• Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete maše 
tega navodila.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. 

 SKUPINE
• Do preklica po župnijah ni srečanj za nobeno skupino, ni izobraževanj ter župnijskih 
srečanj (srečanja ŽPS in ŽGS, pevske vaje, biblične skupine, katehumeni, zakonske skupine, 
skavti, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 
Vsa pastoralna srečanja naj potekajo po spletu. Ob neupoštevanju teh pravil bomo dolžni 
ukrepati.
• Pastoralna zveza je zakupila naročnino za spletno orodje Zoom, ki je na razpolago vsem 
voditeljem skupin v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec za organiziranje spletnih srečanj v 
živo. Voditelji naj se obrnejo na odgovorno (Teja Palir: teja.palir@gmail.com).

 VEROUK
• Verouka do preklica ne bo.
• Starše prosimo, da skupaj z otroki pregledate in poglabljate pobude, ki vam jih pošiljajo 
kateheti po e-pošti. 
• Starši, izkoristite ta čas tudi za poglabljanje svojega verskega znanja in osebne vere.
• Skupaj z otroki obudite družinsko molitev in se pridružite sveti maši po spletu ali v živo.
• Veliko veroučnih vsebin najdete tudi na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega 
urada.
• Veroučno potrdilo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi prvega polletja.
• Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice, ki jih za vsak dan najdete na naši spletni 
strani.

 RadŽivim
• Če bodo razmere dopuščale, bomo predvidene termine vseh RadŽivimov v Izoli izvajali 
po načrtu. V primeru ohranjanja preventivnih ukrepov pa bomo RadŽivim ali v celoti 
odpovedali ali ga izvajali v prilagojeni, skrajšani verziji. Pri izvedbi bomo vsekakor upoštevali 
navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Konec avgusta je načrtovan RadŽivim za mlade. Pri izvedbi bomo upoštevali navodila in 
predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku junija bomo ponudili prijave za RadŽivim pod šotori. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku julija bomo ponudili prijave za RadŽivim za seniorje. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Vse prijave bodo na naši spletni strani pastir.si.

 ORATORIJ
• Če bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v predvidnem terminu avgus-
ta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v 
veljavi za tisto obdobje.

 ALFA
• Koronavirus nas je prehitel, tako da smo že letošnja srečanja Alfa morali zaključiti preko 
spleta. Sedaj se sestavlja voditeljska ekipa z vsemi sodelavci za morebitno novo sezono 
Alfa – online. 
• Prav tako pripravljamo nadaljevanje srečevanj malih občestev. Začasno (kolikor bo 
potrebno) preko spleta, takoj ko se stanje sprosti, pa v živo.

 ŽUPNIJSKA KARITAS
• Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter že sprejete varnos-
tne ukrepe.
• Do nadaljnjega naša Karitas še ne bo imela uradnih ur. 
• Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na 
voditelja župnijske Karitas Antona Rožiča (040 575 440) in boste dobili informacije, kdaj in 
kako lahko prejmete pomoč.

 MOLITEV
• V župniji se je v tem času porodila pobuda za obuditev molitve Angelovega češčenja 
vsako jutro, opoldne in zvečer za blagoslov v obdobju pandemije in za blagoslov Pastoralne 
zveze in naših župnij.

 PRIPOROČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
BOGOSLUŽNE PROSTORE
• Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi sredstvi 
(kljuke vrat, klopi, tla).
• Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi 
v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne 
prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti 
odprta za javnost.
• Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri vstopu 
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
• Ško�jske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so za obiskovalce 
odprti le po predhodnem dogovoru, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko 
ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za 
javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in 
urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.        
• Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo 
še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvene-
ga osebja in čimprejšnji konec epidemije.
• Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščit-
nih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogi-
bajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ško�e vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da 
v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V 
mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast Devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliš-
ka občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prene-
hanje epidemije.
• Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja 
državnih navodil, bodo ško�e sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

V času širjenju koronavirusa vas vabimo, da molimo drug za drugega, za vse bolne, za vse 
zdravnike, druge zdravstvene delavce, za vse, ki skrbijo, da naša življenja tečejo naprej, in za 
vse državne voditelje, naj vodijo našo Slovenijo po pravi poti.

Vse dobro!

Simon Potnik



 Urnik svetih maš
Slovenj Gradec – cerkev sv. Elizabete:
– od ponedeljka do sobote ob 18.30 
– ob nedeljah ob 8h
Pameče, Sele, Stari trg – na prostem:
– ob nedeljah ob dogovorjenih urah 

Število prostih sedežev v župnijskih cerkvah (vsi sedeži so označeni)
Pameče: 20 mest
Sele: 22 mest
Slovenj Gradec: 48 mest
Stari trg: 32 mest

Urnik svetih maš preko spletne strani
- od ponedeljka do sobote ob 18.30
- v nedeljo ob 10h

Šmarnice
- šmarnice za otroke so letos samo preko župnijske internetne strani
- šmarnice za odrasle so letos samo preko župnijske internetne strani

 PRAVILA RAVNANJA PRI SVETI MAŠI V CERKVI
• K maši prihajate 10 minut pred začetkom.
• Pred mašami v cerkvi ni skupne molitve.
• Ko prihajate v cerkev, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 m.
• V cerkvi mora vsak nositi zaščitno masko, ki jo nosite tako, da prekriva nos in usta. Maske 
med mašo ni dovoljeno snemati. Maske se med nošenjem ne dotikajte.
• Pri vhodu v cerkev bo stal prostovoljec, ki vam bo razkužil roke. Brez razkuževanja ne 
morete v cerkev. Razkužilo zagotovi župnija, zaželeno pa je, da imate s seboj še svoje.
• Pri vhodu boste vzeli tudi papirnato brisačko, ki jo boste poškropili z razkužilom. Z njo si 
boste razkužili mesto, kjer boste sedeli. Prosimo, da uporabljeno brisačko odnesete s seboj.
• Ko prihajate, ste vabljeni, da zasedate mesta od prve klopi nazaj. V vseh cerkvah se 
usedete na mesta, ki so označena za sedenje. Razdalja med verniki mora biti 1,5 m. Člani 
istega gospodinjstva lahko sedijo skupaj, a oddaljeni od drugih najmanj 1,5 m.
• V cerkvi bo omejeno število pravilno razporejenih sedežev (1,5 m razdalje). Sedežev se ne 
sme premikati. Ko bo cerkev polna (Pameče – 20 vernikov; Sele – 22 vernikov; Slovenj 
Gradec – 48 vernikov; Stari trg – 32 vernikov), vstop v cerkev ne bo več mogoč. Stojišč v 
cerkvi ni. 
• Ko vstopimo v cerkev, se spoštljivo pokrižamo in pokleknemo. 
• Med mašo se z rokami ne dotikamo stolov in drugih predmetov.
• Pri mašah ne bo petja, lahko pa je inštrumentalna spremljava.
• Nabirka oz. možnost darovanja bo na koncu maše. Po darovanju si boste razkužili roke.
• Pozdrav miru se opusti.
• Blagoslovljenega kruha do nadaljnjega ne bomo delili.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini oz. ob glasbeni spremljavi.
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti. Začnete tisti v prvih klopeh.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in pred vhodom v 
zakristijo zaužijete sveto obhajilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke.
• Po obhajilu odidete skozi zakristijo. Tam bo pri izhodu košara za nabirko, kjer lahko 
darujete.
• Maske si pri izhodu iz cerkve še ne snamete.
POMEMBNO:  Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov. 
Navodila NIJZ za namestitev zaščitne maske
• Kdor ne bo pristopil k svetemu obhajilu, po koncu svete maše odhaja h glavnim vratom 
(da ne bo križanja, najprej tisti iz prvih klopi nazaj). Upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 
metra. Takoj se oddaljite od cerkvenih vrat, da ostalim omogočite nemoten prehod.
• Mašniki si bomo do nadaljnjega sami pripravili vse za sveto mašo. Ministrantov pri 

bogoslužju še ne bo. Posoda s hostijami (patena) bo med sveto mašo ostala pokrita vse do 
obhajila vernikov.
• Po vsaki sveti maši bomo cerkev temeljito prezračili.
• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.
Pravila ravnanja pri sveti maši NA PROSTEM
Slovenska škofovska konferenca je določila, da lahko imamo maše tudi na prostem na zeml-
jiščih, ki so v lasti župnije.
• Obvezno morate nositi zaščitno masko, ki jo nosite ves čas svete maše, in sicer tako, da 
prekriva nos in usta.
• Ob vstopu na prostor si boste razkužili roke z razkužilom, ki ga zagotovi župnija (zaradi 
praktičnosti svetujemo, da si tudi sami priskrbite svoje razkužilo).
• Ves čas morate upoštevati razdaljo 1,5 metra (razen za vernike iz istega gospodinjstva).
• Priporočamo, da imate s seboj pokrivalo za zaščito proti soncu.
• S seboj lahko prinesete zložljiv stol, ker ne bomo postavljali klopi.
• Pozdrav miru odpade.
• Otroke, ki še niso bili pri svetem obhajilu, pokrižate starši.
• Navodila v zvezi z obhajilom so enaka kot pri mašah v cerkvi.

 KAKO POTEKA SVETO OBHAJILO
• Obhajilo bo takoj po sklepnem blagoslovu. Preden bo duhovnik šel obhajat vernike, bo 
prijel v roke sveto hostijo in vsem skupaj rekel: “Kristusovo telo.” Verniki pa boste skupaj 
odgovorili: “Amen.” Obhajanje posameznikov nato poteka v tišini pred oltarjem. Prosimo, da 
naredite dovolj širok prehod do oltarja, da bodo k obhajilu lahko verniki prihajali in odhajali. 
Prihajate po desni strani in odhajate po levi. Pri tem se držite razdalje 1,5 metra. 
• Duhovnik bo imel med obhajanjem zaščitno masko. Pred obhajilom in po njem si bo 
razkužil roke. Duhovnik se med obhajanjem ne sme dotikati rok vernikov. Če se to po nesreči 
zgodi, si takoj razkuži roke.
• Sveto obhajilo boste brez izjeme prejemali samo na roko.
• Obhajilo bo potekalo samo pred oltarjem.
• K obhajilu prihajate le v eni vrsti.
• Ko greste k obhajilu in ko odhajate, mora biti med verniki v vrsti vsaj 1,5 metra razdalje.
• Pred duhovnikom zaščitne maske ne snemate.
• Ko prejmete obhajilo na roko, se od duhovnika oddaljite 2 metra in zaužijete sveto obha-
jilo.
• Preden se obhajate, si odmaknete zaščitno masko tako, da zaščitno masko s prosto roko 
NA ENI STRANI primete za ušesno zanko in si jo snamete z uhlja. Na drugi strani zaščitna 
maska obvisi na uhlju.
OPOZORILO: Zaščitne maske NE dajete pod brado. 
• Potem zaužijete hostijo in si zaščitno masko s prijemom samo za ušesno zanko TAKOJ 
namestite nazaj, tako da pokrijete nos in usta.
• Po ponovni namestitvi zaščitne maske si TAKOJ razkužite roke. Razkužilo bo na voljo.
• Po obhajilu bo možno darovati svoj dar v košaro za nabirko.
• Maske si pri odhodu še ne snamete.
POMEMBNO: Dobro je, da doma poskusite v praksi, kako boste ravnali z masko med obhaji-
lom. Zelo pomembno za vaše zdravje in zdravje sožupljanov.

• Zadrževanje na javnih površinah pred in po sveti maši je podvrženo civilnim predpisom 
in ni dovoljeno. V okolici cerkve se ne zadržujte dolgo, imejte maske in vzdržujte varnostno 
razdaljo 1,5 m.

 SPOVEDOVANJE
Navodilo Slovenske škofovske konference
• Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno.
• Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in 
veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati.
• V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost.
• Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 
metra.

Kdaj in kako k spovedi v naši župniji?
• Za zdaj je za spoved na razpolago samo župnik Simon.
• Spoved lahko poteka na prostem ali v cerkvi Svetega Duha.
• Na župnika se lahko obrnete po telefonu (064 161 100) ali e-pošti (simon.pastir@g-
mail.com) in se dogovorite za termin svete spovedi ali duhovnega pogovora.

 KAKO NAROČITE IN DARUJETE ZA SVETE MAŠE?
Veseli bomo, če boste sedaj na takšen način darovali za svete maše, ker imamo trenutno 
malo mašnih namenov. Bog vam povrni!
• Pokličite v župnijsko pisarno (02 88 41 505 ali 064 161 100) ali pišite na e-naslov (pisar-
na@pastir.si), naročite sveto mašo in se dogovorite, kdaj bo darovana.
• Ko bo pisarna ponovno odprta, boste lahko prinesli dar za sveto mašo. Lahko pa dar za 
sveto mašo nakažete tudi na transakcijski račun SI56 0510 0703 9255 247 (Abanka, Simon 
Potnik); namen nakazila: dar za sveto mašo.

 ŽUPNIJSKA PISARNA
• Do nadaljnjega bo župnijska pisarna zaprta.
• Za vse se obrnite na župnika Simona Potnika po elektronski pošti (pisarna@pastir.si) ali 
po telefonu (064 161 100). Pokličite v času uradnih ur.
• Če gre za nujni primer ali ne morete drugače, pokličite tudi izven uradnih ur. Če se 
morate nujno osebno oglasiti pri nas, se naročite na telefon župniku. Ko pridete, imejte s 
seboj masko. Pogovori bodo potekali zunaj ali v cerkvi Svetega Duha.

 KAKO LAHKO DARUJETE ZA ŽUPNIJO?
• Svoj dar za župnijo lahko nakažete na: 
 Župnija Pameče, Pameče 95, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2641 847; 
 Župnija Sele, Sele 20, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2639 907; 
 Župnija Slovenj Gradec, Trg svobode 5, 2380 Slovenj Gradec, SI56 1954 0501 0381 962; 
 Župnija Stari trg, Stari trg 57, 2380 Slovenj Gradec, TRR SI56 1954 0500 2642 041; 
namen nakazila: dar za župnijo.
Iskren boglonaj za vaše darove.

 KRST
• Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo 
ter nosijo zaščitne maske.
PRVO OBHAJILO
• Prvo obhajilo bomo po sklepu odbora staršev za pripravo svetega obhajila imeli po pet 
družin od 25. maja naprej in jeseni. Jesenski termin bo določen kasneje. Starši so lahko 
izbirali sami. 

 BIRMA
• Birmo v župniji bomo imeli jeseni. Predvideni termin je 4. oktober ob 10h.

 POROKA
• Podeljevanje zakramenta svetega zakona je trenutno dovoljeno ob navzočnosti najožjih 
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne 
maske.

 PREVIDEVANJE BOLNIKOV
• V smrtni nevarnosti lahko duhovniki podeljujemo zakrament bolniškega maziljenja ob 
upoštevanju, da morata biti duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Vljudno vas prosimo, da 
če je nekdo zelo bolan ali umira, pokličete župnika Simona (064 161 100). Bolnika bomo 
zagotovo obiskali in mu podelili zakramente.
• Kdaj bomo duhovniki začeli redno obiskovati bolnike po domovih, bomo oznanili. Vsi 
bolni in njihovi domači bodo morali v času obiska imeti zaščitno masko. Duhovnik si bo pred 
in po vsakem obisku razkužil roke.
• Kdaj bomo začeli obiskovati bolnike v Koroškem domu starostnikov, se bomo dogovorili 
s predstavniki doma. Obiski bodo v dogovoru z Domom potekali z ustrezno zaščitno 
opremo. Enako velja za obiske v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

 POGREB
• Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Duhovniki 
bomo do preklica imeli cerkvene pogrebe v ožjem družinskem krogu. Pogrebni obred se 
opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.
• Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v poglavju Svete maše 
tega navodila.
• Za pogrebe se sedaj dogovarjamo preko telefona. 

 SKUPINE
• Do preklica po župnijah ni srečanj za nobeno skupino, ni izobraževanj ter župnijskih 
srečanj (srečanja ŽPS in ŽGS, pevske vaje, biblične skupine, katehumeni, zakonske skupine, 
skavti, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.). 
Vsa pastoralna srečanja naj potekajo po spletu. Ob neupoštevanju teh pravil bomo dolžni 
ukrepati.
• Pastoralna zveza je zakupila naročnino za spletno orodje Zoom, ki je na razpolago vsem 
voditeljem skupin v Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec za organiziranje spletnih srečanj v 
živo. Voditelji naj se obrnejo na odgovorno (Teja Palir: teja.palir@gmail.com).

 VEROUK
• Verouka do preklica ne bo.
• Starše prosimo, da skupaj z otroki pregledate in poglabljate pobude, ki vam jih pošiljajo 
kateheti po e-pošti. 
• Starši, izkoristite ta čas tudi za poglabljanje svojega verskega znanja in osebne vere.
• Skupaj z otroki obudite družinsko molitev in se pridružite sveti maši po spletu ali v živo.
• Veliko veroučnih vsebin najdete tudi na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega 
urada.
• Veroučno potrdilo za to veroučno leto bomo napisali na podlagi prvega polletja.
• Otroci in starši naj v maju spremljajo šmarnice, ki jih za vsak dan najdete na naši spletni 
strani.

 RadŽivim
• Če bodo razmere dopuščale, bomo predvidene termine vseh RadŽivimov v Izoli izvajali 
po načrtu. V primeru ohranjanja preventivnih ukrepov pa bomo RadŽivim ali v celoti 
odpovedali ali ga izvajali v prilagojeni, skrajšani verziji. Pri izvedbi bomo vsekakor upoštevali 
navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Konec avgusta je načrtovan RadŽivim za mlade. Pri izvedbi bomo upoštevali navodila in 
predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku junija bomo ponudili prijave za RadŽivim pod šotori. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• V začetku julija bomo ponudili prijave za RadŽivim za seniorje. Pri izvedbi bomo 
upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v veljavi za tisto obdobje.
• Vse prijave bodo na naši spletni strani pastir.si.

 ORATORIJ
• Če bodo razmere dopuščale, bomo poletni oratorij izvedli v predvidnem terminu avgus-
ta. Pri izvedbi oratorija bomo upoštevali navodila in predpise državnih ustanov, kot bodo v 
veljavi za tisto obdobje.

 ALFA
• Koronavirus nas je prehitel, tako da smo že letošnja srečanja Alfa morali zaključiti preko 
spleta. Sedaj se sestavlja voditeljska ekipa z vsemi sodelavci za morebitno novo sezono 
Alfa – online. 
• Prav tako pripravljamo nadaljevanje srečevanj malih občestev. Začasno (kolikor bo 
potrebno) preko spleta, takoj ko se stanje sprosti, pa v živo.

 ŽUPNIJSKA KARITAS
• Naša Karitas bo pri svojem delovanju upoštevala državna navodila ter že sprejete varnos-
tne ukrepe.
• Do nadaljnjega naša Karitas še ne bo imela uradnih ur. 
• Če v svoji okolici zaznate koga, ki se je v tem obdobju znašel v stiski, se lahko obrne na 
voditelja župnijske Karitas Antona Rožiča (040 575 440) in boste dobili informacije, kdaj in 
kako lahko prejmete pomoč.

 MOLITEV
• V župniji se je v tem času porodila pobuda za obuditev molitve Angelovega češčenja 
vsako jutro, opoldne in zvečer za blagoslov v obdobju pandemije in za blagoslov Pastoralne 
zveze in naših župnij.

 PRIPOROČILA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE ZA 
BOGOSLUŽNE PROSTORE
• Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno razkuževati z razkužilnimi sredstvi 
(kljuke vrat, klopi, tla).
• Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. Vsak, ki vstopi 
v cerkev, mora poskrbeti za osebno varnost pred okužbo, tako kot velja za vstopanje v javne 
prostore: razkužiti si mora roke in si nadeti zaščitno masko. Prav tako ohranja medsebojno 
razdaljo vsaj 1,5 metra. Če teh pogojev ni mogoče zagotoviti, cerkev oz. kapela ne sme biti 
odprta za javnost.
• Pri vhodu v cerkev v kropilnikih ne sme biti blagoslovljene vode. Verniki naj se pri vstopu 
v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
• Ško�jske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so za obiskovalce 
odprti le po predhodnem dogovoru, za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. V tem primeru je lahko v pisarni samo en obiskovalec, ki mora nositi zaščitno masko 
ter si mora ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik oz. uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za 
javnost, mora prav tako nositi ustrezno zaščito in prostore pogosto zračiti. O odprtju in 
urniku posameznega urada odloča vsak ordinarij oz. odgovorna oseba posebej.        
• Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo 
še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvene-
ga osebja in čimprejšnji konec epidemije.
• Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del 
rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščit-
nih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogi-
bajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ško�e vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da 
v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V 
mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast Devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliš-
ka občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prene-
hanje epidemije.
• Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja 
državnih navodil, bodo ško�e sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. 
bogoslužnega življenja naših skupnosti.

V času širjenju koronavirusa vas vabimo, da molimo drug za drugega, za vse bolne, za vse 
zdravnike, druge zdravstvene delavce, za vse, ki skrbijo, da naša življenja tečejo naprej, in za 
vse državne voditelje, naj vodijo našo Slovenijo po pravi poti.

Vse dobro!

Simon Potnik



Dobrodošli! 
Veseli smo, da se bomo lahko znova srečevali pri sv. 
maši. Župljani vseh župnij vabljeni, da se  sv. maše 
udeležite od ponedeljka do sobote ob 18.30 v cerkvi sv. 
Elizabete v Slovenj Gradcu, nedeljske maše pa bodo 
(z izjemo sv. maše ob 8h v cerkvi sv. Elizabete) na pros-
tem (tudi v primeru dežja):

Vsi, ki se sv. maš zaradi zdravstvenih razlogov ne morete udeležiti, vabljeni, 
da jih še naprej spremljate prek župnijske spletne strani, televizije ali radia. 
Vsi pa smo povabljeni k molitvi za blagoslov v obdobju pandemije. 
Hvala za razumevanje. Veselimo se srečanja z vami!

v Pamečah 
ob 8h pred župniščem

na Selah 
ob 10 h pred cerkvijo

v Starem trgu 
ob 10h pred cerkvijo 
(prenos v živo na FB)

Da bi preprečili morebitno širjenje 
koronavirusa, prosimo, da 
dosledno upoštevate navodila:

1,5 m

V cerkev ali na prostor, kjer 
bo sv. maša na prostem, 
pridite z masko, ki jo nosite 
do konca sv. maše.

Usedite se na označeno 
mesto in ob tem upoštevajte 

razdaljo 1,5 m.

Pred vstopom v cerkev 
si razkužite roke.

Sv. obhajilo boste 
prejeli na koncu maše.



Vse aktualne informacije o dogajanju v 
Pastoralni zvezi župnij Slovenj Gradec najdete 

na spletni strani www.pastir.si 

»Gospod je moj pastir, 
nič mi ne manjka. 

Na zelenih pašnikih mi 
daje ležišča; k vodam 

počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja, vodi 

me po pravih stezah 
zaradi svojega imena. 

(Ps 23,1-3)

foto: Jerneja Golob

V NEDELJO, 17. maja, 
bodo svete maše na pros-
tem (tudi v primeru dežja):
K mašam na prostem ste 
vabljeni župljani vseh župnij.

•  v Pamečah ob 8h na prostem 
pred župniščem
•  na Selah ob 10h pred cerkvijo
•  V Starem trgu ob 10h pred 
cerkvijo (prenos v živo)

V Slovenj Gradcu je v cerkvi 
svete Elizabete maša ob 8h. 
Vabljeni k mašam v ostale 
župnije na prosto, ker v Slovenj 
Gradcu maša na prostem ni 
možna.

Izdala: Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec, maj 2020. Odgovarja: Simon Potnik. Oblikovanje: Grega Kragelnik ml. Foto na naslovnici: Jerneja Golob, Klemen Mojškerc (desna).  


