Kot je očitno iz seznama ukrepov, škofje vsem katoliškim vernikom iz
slovenskih škofij dajejo spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski maši. To
pa še zdaleč ne pomeni, da v teh tednih preizkušnje zanemarimo svoje
duhovno življeje. Ravno obratno: škofje nas spodbujajo, da še okrepimo
molitve za zdravje in blagoslov našega naroda.
Da bi vseeno lahko sodelovali pri bogoslužju, nam v tem času naproti
prihajajo tudi elektronski mediji.
 Že vse od svoje ustanovitve vsak dan sveto mašo v naše domove prinaš
televizija EXODUS TV. Sveta maša je na sporedu ob 12.00 in ponovitev ob
18.00. Sveta maša je seveda v slovenščini.
 Na NOVA 24 TV se lahko vsako jutro ob 7.00 pridružite sveti maši, ki jo
obhaja papež Frančišek. Ta sicer mašuje v italijanščini, vendar je besedilo
tolmačeno s strani frančiškana, p. Mirana Špeliča.
 Ob nedeljah ob 10.00 bo na programu SLOVENIJA 2 prenos svete maše, ki
jo bo vodil mariborski nadškof msgr. Cvikel.
 Sveti maši iz »domačih logov« se lahko vsak dan pridružite tudi preko
interneta. Iz cerkve Kristusa Odrešenika v Kosezah je prenos maše ob
delavnikih ob 7.00 zjutraj in ob 18.30, ob nedeljah pa ob 8.00 in 10.00. Pol
ure pred mašo je molitev rožnega venca, ob petkih pa križev pot. Naslov za
spremljanje prenosa je naslednji:
http://zupnija-lj-koseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/
 Nekaj podobnega so organizirali tudi v sosednji župniji Preska. Prenos svete
maše lahko vsak dan ob 19.00 spremljate na naslovu:
http://zupnija-preska.si/youtube-kanal-zupnije/

 Vsak večer ob 19.00 (razen nedelje, ko je ta ob 10.00), se lahko sveti maši
pridružimo tudi preko valov radia Ognjišče. Za tiste, ki še ne veste: najdete
ga na frekvenci 104,5 MHz.
 Ob nedeljah lahko ob 10.00 sveti maši sledite tudi na RADIU SLOVENIJA,
program ARS. Dobite ga na frekvenci 102 MHz.
 Da ne bi v času preizkušnje ostali brez duhovnega branja, nam založba
Družina omogoča brezplačno prebiranje revije MAGNIFICAT. Najdete jo na:
http://www.druzina.si/flip/revije/magnificat/2020/3m/mobile/index.html

 Sicer pa vse pomembne informacije v zvezi z duhovnim življenjem
slovenskih katoličanov v času preizkušnje najdete na spletni strani:
https://katoliska-cerkev.si/
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OZNANILA ŽUPNIJE PIRNIČE
UKREPI ŠKOFOV OB EPIDEMIJI COVID-19
V zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa slovenski škofje določajo
naslednje izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob
00.00 in trajajo do preklica:
 V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja
prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje
zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
 Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno,
brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni
dovoljeno.
 Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso
dovoljeni.
 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.
 Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte* izključno pod
naslednjimi pogoji:
a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez
simptomov akutne pljučne bolezni.

b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti
vsaj 1,5 metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti
z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.
* Obisk Marijine cerkve v Zg. Pirničah je za osebno molitev mogoč vsak
dan (razen nedelje) med 9:00 in 11:00 ter popoldne med 16:00 in 18:00.
 Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

Tudi v naši župniji se bomo držali razglašenih ukrepov, kar pomeni, da svetih
maš (ter drugih pobožnosti, podeljevanj zakramentov in zakramentalov) ob
navzočnosti javnosti ne bo. Bodo pa svete maše, kot so bile naročene,
nedvomno opravljene in to po urniku, kot bi tudi sicer bile svete maše
obhajane v normalnih razmerah. Kljub temu, da sami pri maši ne boste mogli
biti navzoči, se lahko v molitvi povežete z menoj, ki bom v imenu celotne
župnije daroval sveto mašo. Sleherni maši bom dodal tudi molitev za zdravje
v času epidemije, kot so jo določili naši škofje in vam jo goreče vsem polagam
na srce.

 Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih
ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi
sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus

 V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob
upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

 Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
 Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter
župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov
predelajo skupaj s svojimi otroki.
 Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi
ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo
samo po telefonu oziroma e-pošti.
 V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi
obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.
 Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter
posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim
prejšnji konec epidemije.
 Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška
laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in
blagoslov našega naroda.
Msgr. Stanislav Zore,
ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
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.
Ukrepi škofov določajo, da ostajajo župnijski uradi do nadaljnjega zaprti. V
kakršnikoli potrebi po stiku z duhovnikom, se name obrnite:
 po redni pošti: ŽUPNIJA PIRNIČE, Zg. Pirniče 74 B, 1215 MEDVODE
 po telefonu: 041 604 422 ali 01 362 11 71 ali
 preko elektronske pošte: zupirnice@gmail.com.
 Na voljo vam je tudi naša spletna stran: http://pirnice.si/zupnija-pirnice
 in facebook stran: https://fb.me/ZUPirnice.
Vaš župnik Blaž

