
Vprašanja in odgovori ob navodili slovenskih škofov v času zajezitve koronavirusa COVID-19 v rdeči regiji 
 

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

 Kako se lahko izvede sveto obhajilo zunaj svete maše? 
Obhajilo izven svete maše je možno prejeti v dveh oblikah:  
 Prva možnost: osebno posameznemu verniku ob vnaprej določenemu času. 
 Druga možnost: ob uri, ko je običajno sveta maša, verniki prihajajo v vrsti z upoštevanjem razdalje dveh 

metrov doprezbiterija, kjer duhovnik podeli sveto obhajilo, blagoslovi (posameznika ali celo družino), 
vernik lahko daruje za cerkev in prejme obhajilo ter vzame oznanila. Vernik sam zmoli kesanje in Očenaš 
pred prejemom obhajila. 
 
 Kdo se lahko udeleži obhajila izven svete maše, spovedi in podelitve blagoslova? 

Sveto obhajilo izven svete maše v cerkvi ali kapeli lahko prejmejo samo tisti, ki nimajo simptomov okužbe 
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 
 

 Katere ukrepe je dolžan upoštevati posameznik, ki se udeleži obhajila zunaj svete maše? 
Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne 
razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki 
na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. Ob vstopu v cerkev, je vsak sam odgovoren za zaščito pred 
morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. 
 

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

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

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

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

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

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


