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3. POSTNA NEDELJA, 15. 3. 2020 

 
NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek:  B. sl. Danijel Halas, duhovnik, mučenec  
Torek: Jedrt, opatinja   
Sreda: Ciril Jeruzalemski, škof in cerk. učitelj  
Četrtek: Jožef, deviški oče Jezusa Kristusa    
Sobota: Serapion, škof in mučenec  
NEDELJA: 4. POSTNA NEDELJA    

 
+ 
 

NAVODILA IN PRIPOROČILA SLOVENSKIH ŠKOFOV V KRIZNI SITUACIJI 
 
Glede na zaostrene razmere škofje določajo izredne ukrepe med katerimi so tudi 
odpoved vseh svetih maš z ljudstvom. 

Naročene sv. maše bodo opravljene v cerkvi, kot je bilo domenjeno, naročniki 
pa boste doma v duhovni povezanosti z mašnikom in molitvi za tisti namen. V 
duhovno pomoč naj vam bodo sledeča oznanila. 

Portal Pridi in poglej omogoča neposredni video prenos svetih maš (s klikom na 
pasico Sveta maša na naslovni strani) in sicer vsak delavnik ob 7.00 in 18.30 ter ob 
nedeljah ob 8.00 in ob 10.00. 

Spletna povezava neposrednega prenosa svete maše ob navedenih urah: 
http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/. 

Posnetki svetih maš: 
https://www.youtube.com/channel/UCeycmer2RHFPC21CO6XGhLA 

Starejše in dovzetnejše za okužbe povabite k neposrednemu spremljanju svete maše 
preko spleta. Kot smo pravkar izvedeli, bodo s ponedeljkom zaprte vse šole in vrtci, 
zato ta pobuda ni pretirana, saj je smrtnost zaradi koronavirusa ravno med starejšo 
populacijo največja. 

Prosimo vas, da sporočilo o prenosu svetih maš delite tudi preko spleta (župnijskih 
spletnih strani, Facebooka – oz. delite našo objavo na Facebook strani) in tako 
omogočite spremljanje svetih maš starejšim!  
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Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 
 

Oče usmiljenja in tolažbe, 
tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 
Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 
Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; 
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 
da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. 
Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas 
 
1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in 
drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.  
2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za 
bolnike in jim pomagali.  
3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da 
bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. 

+ 

Kako prejemamo duhovno obhajilo  

 
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od 
dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost 
od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje 
besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom 
duhovnega obhajila. 
Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, 
je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.  
 
Možna in priporočena oblika: 
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo. 
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. 
3) Preberemo evangelij dneva. 
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam 

govori in kakšne občutke prebuja v vas). 
5) Zmolimo veroizpoved. 
6) Sledi duhovno obhajilo. 



Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti 
za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te 
ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te 
ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: 
prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. 
 
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …) 
 
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to 
duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi 
pomagaj, da ostanem v Tebi. 
7) Molitev končamo z znamenjem križa.  

Msgr. dr. Marjan Turnšek 
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IZREDNA NAVODILA ŠKOFOV 

https://katoliska-cerkev.si/navodila-za-izvajanje-verskih-obredov-v-casu-epidemije-

koronavirusa-covid-19-stanje-11-marec-2020 

PREPREČEVANJE OKUŽBE S K.V. IN DODATNE INFORMACIJE 

https://katoliska-cerkev.si/preprecevanje-okuzbe-s-koronavirusom-sars-cov-2-ter-

dodatne-informacije 

DODATNA NAVODILA 

https://katoliska-cerkev.si/preprecevanje-okuzbe-s-koronavirusom-sars-cov-2-ter-

dodatne-informacije 

MOLITEV ZA ZDRAVJE 

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

PREJEM DUHOVNEGA OBHAJILA 

https://katoliska-cerkev.si/kako-prejemamo-duhovno-obhajilo 
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