
Izredni ukrepi župnije Lovrenc na Pohorju in sv. Marija v Puscavi ob pojavu koronavirusa v Sloveniji 

 

V skladu z izrednimi navodili Slovenske škofovske konference ( https://katoliska-cerkev.si/izredna-

navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa-covid-19-odpoved-svetih-mas-do-

preklica) v naših dveh župnijah do preklica velja: 

- V polnosti se držimo navodil cerkvenih in državnih oblasti. 

- Odpovedane so vse sv. maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti in vsi 

drugi dogodki ter vsa srečanja in vsa načrtovanja. 

- Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih zasebno. 

- Cerkveni pogrebi se opravijo z najožjimi sorodniki in brez pogrebne sv. maše. 

- V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja. 

- Odpovedani so obiski bolnikov po domovih in ustanovah. 

- Odpovedan je verouk in druge oblike izobraževanja. 

- Zaprta je kapela v župnišču. 

- Odprta bo cerkev sv. Lovrenca,v katerem je možna osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, 

da v njem ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra. 

- Župnijska pisarna je zaprta, dosegljivi smo po telefonu (031 517 185) ali e-pošti  

( damjan.mlinaric@gmail.com ) 

- Vsi verniki se, kolikor je le mogoče, preventivno samoizoliramo in posvetimo čas molitvi  

ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagamo pri preprečevanju širjenja virusne okužbe. 

Vabljeni pa ste, in to zelo da 

-  Berite Božjo Besedo na: https://www.biblija.net/ 

Vsakdanjo molitev Cerkve – brevir – in Božjo Besedo lahko spremljate na:  https://hozana.si/ 

 

Maše so vsak dan na TV Exodus ob 12.00, 18.00 in 24.00: https://www.exodus.si/,  

na Nova24 TV ob 7.00 prenos maše papeža Frančiška s slovenskim prevajanjem ali po radiju: 

 https://radio.ognjisce.si/ . V času epidemije bo nedeljska sveta maša tudi RTV SLO 2 neposredni 

prenos iz mariborske stolnice. Mašo bo daroval msgr. Alojzij Cvikl. 

- da v času večernega zvonjenja (Avemarija) duhovno povežemo v molitvi za vse bolne, za 

zdravstveno osebje in da bi nas Gospod v svoji dobroti rešil preizkušnje 

- da zgornja povabila k povezanosti podelite tudi s svojci in prijatelji 

Vse dobro! 

Vaš župnik 

 

Damjan Mlinarič  
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