
 Oznanila 
 

CVETNA NEDELJA – 5. 4. 2020 
 

Godovi v tednu: 
CVETNA NEDELJA 
Ponedeljek: Irenej iz Srema, škof in mučenec 
Torek: Aleksander, mučenec 
Sreda: Maksim in Timotej, mučenca 
VELIKI Četrtek: Maksim Aleksandrijski, škof 
VELIKI Petek: Domen, škof in mučenec 
VELIKA Sobota: Stanislav, škof in mučenec 
VELIKA NOČ 
 
Važnejši dogodki in priložnosti za služenje Bogu: 
 

 Veliki četrtek, 9. aprila  
• Verniki bodo obrede velikega četrtka spremljali po Radiu Ognjišče in TV Exodus.(V 
Stopičah ob 19h preko FACEBOOKA) Verniki lahko na ta dan  zmolijo rožni venec za 
duhovne poklice.  
 

 Veliki petek, 10. aprila  
• Verniki naj zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot (na Radiu 
Ognjišče) ob 15.00, ki bo v Stopičah tudi preko FACEBOOKA. Prav tako so 
povabljeni, da spremljajo križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).   
• Verniki preberejo pasijon po Janezu.  
 

 Velika sobota, 11. aprila  
• Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta.  
• Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.  
• Verniki naj pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa 
blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 
15.00 (v Stopičah ob 15h preko FACEBOOKA) in na TV SLO 2 ob 17.30.  
• Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.  
• Župnik vernike seznani, da bo (v Stopičah ob 19h preko FACEBOOKA) obhajal 
velikonočno vigilijo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo. Verniki so povabljeni, da 
spremljajo obred po medijih s prižganimi svečami v svojih domovih.  
• Vstajenjske procesije letos odpadejo.   
• Verniki so vabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 
1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak) 
 

 Velika noč Gospodovega vstajenja, 12. aprila  
• Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se zberejo na velikonočnem zajtrku 
in zmolijo molitev z blagoslovom.  
• Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih 
cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja. (V Stopičah bo to ob 10h preko 
FACEBOOKA).  



• Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske 
stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).  
• Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, 
predvidoma ob 11.20).  
• Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki 
bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.  
 
 
 
 
Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim članom, zdravstvenim 
delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 
izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek.  Popolni odpustek se 
podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v 
karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen 
koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, 
molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo 
vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v 
duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne 
pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim 
bo to mogoče.  
 
Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana 
izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z 
besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje 
za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod 
istimi pogoji.   
 
Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni 
epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali 
počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni 
venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju 
vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno 
zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi.  
 
Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete 
popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter 
podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno 
pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru 
nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je 
priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, 
štev. 12).  
 
 
 


