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Predlog navodil vernikom pred začetkom svete maše 
  
 
Spoštovani verniki, dragi bratje in sestre, 
  
lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v naši župnijski cerkvi! Vesel sem, da se (po dolgem 
času) ponovno srečamo ob oltarni mizi kot živo občestvo Kristusovih učencev in učenk. 
  
Slovenski škofje so zaradi epidemije koronavirusa sprejeli posebna navodila, ki omogočajo 
vsem nam zdravo in varno udeležbo ter sodelovanje pri sveti maši. Prosim vas, da 
upoštevate naslednje ukrepe: 
  

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

2.      V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko, majhni otroci lahko ali šal ali 
ruto. 

3.      Pri vhodu v cerkev si mora vsak razkužiti roke z razkužilnim sredstvom. 
4.      Med verniki v cerkvi in v klopeh mora biti medsebojna varnostna razdalja vsaj 1,5 

metra. Skupaj sedijo samo družine ali osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.  
5.      Dovoljeno je ljudsko petje.  
6.      Pri sveti maši se pozdrav miru z rokovanjem opusti. 
7.      Sveto obhajilo je dovoljeno deliti samo na roko, brez izjem. Preden pristopite k 

obhajilu, si s prosto roko odmaknete masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si 
masko zopet namestite čez obraz. V vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. 

8.      Ko prihajate v cerkev in odhajate iz nje, upoštevajte medsebojno razdaljo 1,5 metra. 
Ob koncu svete maše se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se 
čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod. 

  
Dragi bratje in sestre, sprejmimo ta navodila resno in v medsebojno korist. Kolikor se jih 
bomo držali, bomo ohranili svoje zdravje in zdravje drugih. Sami od sebe se jih moramo 
držati, po svojih najboljših močeh in z zdravo pametjo. Želim vam lepo obhajanje svete 
maše. Najlepša hvala. 


