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Št. 119-16/20 
Ljubljana, 2. junij 2020 

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času 
začasne umiritve epidemije COVID-19 

2. faza: dodatno sproščanje ukrepov 

1) Sveta maša 

1. Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji: 

a) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe 

dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 

b) Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, 

tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si 

mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne 

velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru, da to ni mogoče, 

mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; 

zanje veljajo enaka navodila kot v šolah. 

c) Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri 

vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, 

da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega 

blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja. 

d) Na koru so lahko organist in pevci, ki med ?eboj ohranjajo ustrezno razdaljo 

1,5 metra. Vsem pevcem priporočamo uporabo mask. 

e) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru 

izrazi s poklonom ali pogledom. 

f) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, da 

ima delivec obhajila pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora 

razkužiti roke. 
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g) Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medosebno 

razdaljo. 

h) Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezn i, 

ne sme javno maševati. 

2. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti. 

3. Duhovniki naj prenehajo prenašati svete maše po spletu. V veljavi ostanejo prenosi 

svetih maš po televiziji in radiu, ki so namenjeni starejšim in boln im. 

II) Bogoslužni in drugi cerkveni prostori 

8. V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod 

pogoji, ki veljajo za udeležbo pri sveti maši. 

9. Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti (kljuke vrat, klopi, tla). 

Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke. 

v 

1 O. Skofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so lahko 

odprti za obiskovalce pod naslednjimi pogoji: v pisarni je samo en obiskovalec, ki 

mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi masko ter si ob vstopu razkužiti roke. 

Duhovnik ali uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za javnost, mora prostore pogosto 

zračiti. 
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11. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška 

gibanja, da nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec 

epidemije. 

v 

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Ce bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in 

zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne 

omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. 

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih 

spletnih straneh in socialnih omrežjih ter v krajši obliki na oglasnih deskah. Dodatne 
v 

informacije so objavljene na spletni strani SSK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK 
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof 
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof 
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof 
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje 
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