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4. postna nedelja

št: xx leto: XXII

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci
so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali
njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je
odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši,
ampak na njem naj se razodénejo Božja dela.
Dokler je dan, moram opravljati dela tistega,
ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more
delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je to izgovóril, je pljunil
na tla in s slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel:
»Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!« (kar v prevodu pomeni Poslani).
Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. (Jn 9,13–15)

P O G O S TA V P R A Š A N J A
V ZVEZI Z UKREPI OB EPIDEMIJI COVID -19
Ali so svete maše res »odpovedane«? Kaj je z nedeljsko dolžnostjo?
V izogib širjenju COVID19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, se do nadaljnjega vse svete maše darujejo brez navzočnosti vernikov, niso pa odpovedane! Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Odsotnost
od bogoslužja nadomestimo z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. Takšno stanje bo predvidoma,
dokler ne bo preklicano stanje epidemije. Škofje naročajo, naj se verniki
preventivno samoizoliramo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov,
zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.
Ali bo maša, ki smo jo naročili, darovana?
Duhovniki vse maše darujemo zasebno po oznanjenih namenih in po ob-

javljenem urniku. Če ste mašo naročili za določen datum, bo po vašem
namenu darovana, kot je bilo dogovorjeno. Če želite mašo prestaviti na
kasnejši čas, nam sporočite po telefonu ali e-pošti.
Ali je smiselno zvoniti, če ne moremo k sv. maši?
V času epidemije zvonimo kot običajno. Zvonjenje je v teh časih ena izmed povezav med verniki in župnijo. Vabimo, da v času, ko pozvoni k začetku maše, molite doma in se tako v duhu povežete s sveto mašo.
Ali je cerkev odprta za osebno molitev?
Da. Župnijska cerkev je odprta, a zgolj za zasebno molitev posameznikov:
•
ob nedeljah med 9.00 in 12.00,
•
ob delavnikih med 16.00 in 17.00,
vendar v cerkvi ne sme biti več kot 10 oseb naenkrat in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. V cerkvi je tudi razkužilo za roke, ki ga uporabimo.
Ali se lahko v tem času oglasim v župnišču?
Župnijski urad je zaprt! Za vsa vprašanja smo dosegljivi na telefonih: 03
572 61 98, 041 673 716, 041 337 929 ali e-pošti: zupnija.gomilsko@rkc.si.
Kako je z verskim tiskom (Družina, Ognjišče, župnijska oznanila, … )?
Verski tisk redno izhaja, tudi župnijska oznanila. Vse lahko dobite v cerkvi
v času, ko je odprta. Tiskana oznanila najdete tudi pred vhodom v cerkev.
Kako naj preživimo čas epidemije, če ne moremo obiskovati sv. maš?
Tukaj so predlogi za duhovno življenje: https://tinyurl.com/uj2otac.
Kje lahko spremljam sveto mašo in druge pobožnosti na TV oz. spletu?
Radio Ognjišče: vsak dan ob 19.00, ob nedeljah ob 10.00.
TV Exodus (www.exodus.si): vsak dan ob 6., 12., 18. in 24. uri, ob nedeljah ob 8.30.
Nova24tv vsak dan ob 7.00 papeževa maša.
TV Slovenija 2: nedelja ob 10.00 (ponovitev v sredo in petek ob 10.00).
Tukaj je širši seznam prenosov svetih maš: https://tinyurl.com/tr64wee.
Kdaj se bo začel verouk?
Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Prosimo, da manjkajočo snov otroci predelajo skupaj s
svojimi starši. Na spletni strani župnije dobite tudi nekaj gradiv.
Kako je s cerkvenimi pogrebi?
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanjem navodil pristojnih državnih oblasti. V tem primeru svojci obvestijo duhovnika in se udeležijo po-

greba v najožjem krogu. Pogrebna sveta maša bo v tem času darovana
zasebno ali javno po preklicu navodila.
Kako bo s podelitvijo zakramenta sv. birme?
Do preklica je tudi podeljevanje sv. Birme omejeno. Škofija bo glede na
razmere v državi pravočasno sporočila župnikom, če bo predviden termin
ostal ali bo podelitev zakramenta sv. birme prestavljena na drug datum.
Ali lahko krstimo svojega otroka?
Vsi krsti so odloženi za čas po koncu epidemije. V smrtni nevarnosti lahko
krsti vsak človek, ki upošteva naslednja navodila: imeti mora namen storiti to, kar dela Cerkev; glavo kandidata tri krat oblije z vodo (ni treba, da
je blagoslovljena) in izreka krstni obrazec: »Jaz te krstim v imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha.« Če je mogoče, naj bo pri tem kakšna priča. Če
otrok (bolnik) ozdravi, se opravi sprejem že krščenega otroka v cerkvi.
Kdaj se bova lahko cerkveno poročila?
Dovoljene so poroke samo v smrtni nevarnosti, v tem primeru pokličite
duhovnika.
Kje lahko prejmem zakrament spovedi v času epidemije?
Duhovniki imajo prepoved spovedovanja do preklica, razen, če je spovedanec v smrtni nevarnosti. V tem primeru pokličite duhovnika.
Ali je dovoljeno spovedovanje po telefonu?
Spovedovanje po telefonu, preko spleta ali druge digitalne oblike je izrecno prepovedano. S sveto spovedjo počakamo na konec epidemije oz. na
navodila škofov.
Ali lahko v primeru bolezni prejmem bolniško maziljenje?
Bolnik, ki se mu je bolezen zelo poslabšala ali je v resnem zdravstvenem
stanju lahko v takšnih primerih prejme sv. bolniško maziljenje, s katerim
so mu odpuščeni vsi grehi. V tem primeru pokličite duhovnika.

M O L I T E V V Č A S U KO R O N AV I R U S A
Vabimo, da kot družina v času, ko je v cerkvi sveta maša in je ne morete obiskati, molite naslednjo molitev z DUHOVNIM OBHAJILOM:
1) Pokrižajte se in molite veroizpoved.
2) Preberite evangelij dneva (hozana.si) in v tišini premislite vsebino.
3) Molite naslednjo molitev v času koronavirusa:
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so
preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in

zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, 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.
4) Dodajte še druge prošnje za različne potrebe po svoji presoji.
5) Opravite duhovno obhajilo, tako da zmolite Oče naš, Zdrava Marija, Slava
Očetu in dodate:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za
Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti
bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da
vstopiš in prebivaš v mojem srcu.
(Kratek premor, da se povežem z Jezusom …)
Hvala Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to mistično
združitev. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v
Tebi.
6) Molitev končajte z znamenjem križa.

NEDELJA – 22. 03.
4. postna nedelja
PONEDELJEK – 23. 03.
sv. Alfonz
TOREK – 24. 03.
sv. Katarina Švedska
SREDA – 25. 03.
Gospodovo oznanjenje
ČETRTEK – 26. 03.
sv. Evgenija iz Kordove
PETEK – 27. 03.
sv. Rupert
SOBOTA – 28. 03.
sv. Milada Praška
NEDELJA – 29. 03.
5. postna nedelja, TIHA

7.30
8.15

za vse žive in rajne župljane
za † Ivana Rojnik (obl.)

17.30

za † Franca Kneza

17.30

za † Mirana Roterja

17.30

za † Antona Kovačiča in starše Kovačič in Virant

17.30

za vse † Petrovčeve

17.30

za † Jožeta in vse Turkove

17.30

za † Miha Brinovca

7.30
8.15

za vse žive in rajne župljane
po namenu

Izdaja: župnija Gomilsko
T: 03 572 6198, M: 041 337 929
odg.: Vlado Bizjak, župr.
zupnija.gomilsko@rkc.si
http://zupnija-gomilsko.rkc.si

