OBHAJANJE SVETE MAŠE V MOZIRJU IN ŠMIHELU - POGOJI
SVETE MAŠE BODO V MOZIRJU VSAK DAN OB 19.00, NEDELJSKE MAŠE PA BODO V SOBOTO OB
19.00 TER V NEDELJO OB 7.00 IN 10.00. V ŠMIHELU BO MAŠA VSAKO NEDELJO OB 8.45.
ŠkoCe ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše
izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan.
Dostop v župnijsko cerkev v Mozirju ne bo mogoč skozi mrzlo lopco, kjer bo začasno spovedni
kabinet, dostopen iz cerkve.
Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in
nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno
ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu.
V cerkvi mora vsak vernik nosiA svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiA roke z razkužilnim sredstvom. Pred odhodom iz cerkve
prosimo vernike, da kolikor se da očisAjo prostor, kjer so sedeli.
Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjaA medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar
pomeni, da mora biA vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki
živijo v istem gospodinjstvu.
V cerkvi je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne
razdalje 1,5 metra.
Pri maši sodelujeta največ 2 bralca beril, 2 ministranta ter 2 pobiralca darov.
ZakrisAja je rezervirana samo za duhovnika, zakristanko in ministrante. Bralci se pripravijo v cerkvi.
Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
Blagoslovljene vode ob vstopu v cerkev ni. Pri vsaki maši bo blagoslov vode in kropljenje.
Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem
gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje 1,5 metra. Sodelovanje
pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosA okužbe.
Pozdrav miru oz. rokovanje se opusA.
Verniki prejmejo sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto
roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hosAje pa si masko zopet namesAjo čez obraz. Med
verniki v vrsA mora biA vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeA pri
obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiA roke.
Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Ob
koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej
oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.
Pobiranje darov vernikov ne bo med darovanjem, ampak bo košarica za darove ob vhodih in
lahko verniki darujejo v košarico za potrebe župnije ob vstopu ali izstopu iz cerkve.

ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI
Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabineAh ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi se bo
do nadaljnega v Mozirju obhajal v mrzli lopci, v Šmihelu pa v zakrisAji pred sv. mašo.
PODELJEVANJE ZAKRAMENTOV KRSTA, PRVEGA OBHAJILA, BIRME, POROKE IN BOLNIŠKEGA
MAZILJENJA
Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta bo po dogovoru ob navzočnosA najožjih
sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter
nosijo zaščitne maske.
Zakrament prvega svetega obhajila se bo v Mozirju preložil na jesenski čas.
Zakramenta birme je preložen na jesenski čas. Nove termine birm bodo posamezne škoﬁje
uskladile z župniki.
Podeljevanje zakramenta svetega zakona je možno po dogovoru ob navzočnosA najožjih sorodnikov
oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno
zaščitena.
POGREBI
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v
navzočnosA najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša se opravi kasneje v župnijski cerkvi po
dogovoru.
KATEHEZA, PASTORALNA IN ŽUPNIJSKA SREČANJA, ORATORIJI IN ŠMARNICE, ŽUPNIJSKE
SLOVESNOSTI
Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki
skupin, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerA, proslave itd.).
Izobraževanje in srečanja lahko potekajo na daljavo po spletu. KateheA naj v dogovoru z župniki
prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki. Vsebina je dostopna na uradni
spletni strani Slovenskega katehetskega urada oz. župnij.
Šmarnice za otroke v večjih skupinah so letos v cerkvi prepovedane, za šmarnice na prostem pa
velja, da trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani.

ŠkoCe 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 pobožnos] v čast devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliška občestva
pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prenehanje epidemije.

