
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 10. maj 2020 
 

- Šmarnice potekajo vsak dan ob  18.00. Spremljate jih lahko preko spleta, facebook – 
župnija šentrupert ali preko spletne strani – sentrupert.donbosko.si – nato kliknete na 
levi strani na cerkev nad katero piše prenos iz cerkve. 
Iz naše spletne strani si lahko sprintate plakat v obiki A4, katerega boste tekom šmarnic 
dopolnili in pobarvali. Kdor nima možnosti printanja plakatov, lahko te placate dobil v 
nadstrešku cerkve pri stranskem vhodu.  
Ob nedeljah bo za šmarnično pobožnost veljala nedeljska sv. maša. 

- Vsi si želimo, da bi se naša občestva čim prej spet lahko nemoteno zbirala ob oltarju, da 
bi lahko prejemali zakramente in imeli tudi druge župnijske dejavnosti, vendar ob tem ne 
smemo pozabiti, da nevarnost epidemije ni minila in da se razmere lahko hitro 
poslabšajo. Z dobrohotnostjo zato v drugi fazi epidemije sprejmimo potrebne omejitve in 
upoštevajmo naslednja navodila:  

- Ostareli in bolni ter majhni otroci naj še naprej spremljajo bogoslužje samo po sredstvih 
obveščanja. Naša župnija predvaja sveto mašo vsak dan preko facebook župnija 
šentrupert. 

- Zdravi verniki se lahko udeležite svete maše v cerkvi, a morate nositi zaščitno masko ter 
si pri vhodu razkužiti roke. Maske prinesite s seboj, razkužilo pa bo na voljo pri vhodih. 
Odprta bosta dva vhoda v cerkev, glavni vhod in stranski severni vhod – vhod na kor. V 
cerkvi morate ohranjati razdaljo 1,5 metra, zato se lahko usedete le na označena mesta v 
klopeh in na stole, ki so že odmaknjeni drug od drugega. V klopeh se usedete na tista 
mesta kjer je molitev ob epidemiji. Družine se lahko usedejo skupaj. 

- Sveto obhajilo lahko prejmete samo na roke. K obhajilu pa pristopate z masko na obrazu. 
- Nedeljsko dolžnost izpolni vsak, ki je pri sveti maši v cerkvi katerikoli dan v tednu, s tem 

se izognete nevarnosti večjega števila ljudi, oziroma v nedeljo pri neposrednem prenosu 
sodelujete pri bogoslužju doma.    

- Prva obhajilo bomo prestavili na jesen. 
- Škofje so dovolili podeljevanje zakramenta krsta in cerkvene poroke z največ 15 

udeleženci.  
- Pri cerkvenih pogrebih še naprej upoštevamo državne predpise. Vsi pogrebi bodo brez 

pogrebne sv. maše v vežici. Z domačimi pa se bom dogovoril za pogrebno mašo pred ali 
po pogrebu v cerkvi. 

- Z veroukom smo za letos končali. Šmarnično pobožnost pa lahko spremljate po 
facebooku. 

- V molitvi bodimo še naprej povezani. Potrpimo še malo, saj se bodo ukrepi, upamo, 
kmalu sprostili. Ko bo kakšna sprememba, boste pravočasno obveščeni. Želimo vam 
zdravja in potrpežljivosti! 
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7.00 
9.00 

10.30 

za farane in dobrotnike 
+ iz Svinjskega 
+ Kovač Marjana, obl. 
+ Urbančič Martina, obl. 

Ponede., 11. maj 
Zvezdana 
 

 
 

19.00 
 

+ Giodani Jožeta 
 

Torek, 12. maj 
Leopold 
 

 
 

19.00 + Majcen Justi, obl. 

Sreda, 13. maj 
Fatimska Mati 
Božja 

 
 

7.00 + Povše Terezijo in Martina iz Ravni, obl. 

Četrtek,  14. maj 
Bonifacij 
 

 
 

19.00 
//////// 

+ Okoren Ruperta in Anžičkove 
poljska maša za Kamnje 

Petek,  15. maj 
Sonja 
 

 19.00 
//////// 

+ starše Markošek in Starič Angelo 
poljska maša za Rakovnik in Slovensko vas 

Sobota,  16. maj 
Janez Nepomuk 
 

 
 

7.00 
//////// 
//////// 

+ Krnc Slvko in Stankota, obl. 
+ Rugelj Janeza, ob godu 
+ Kutnar Marijo, 7. dan 
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17. maj 

Jošt 
 
 

 
 
 

 

7.00 
9.00 

//////// 
10.30 
//////// 
//////// 

za farane in dobrotnike  
+ starše Gole in Gole Dragota 
+ Sitar Mirota, obl. 
+ Tratar Marico 
+ Bartolj Marijo 
+ Šega Darkota, 30. dan 

 


