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NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MAŠ V MARIBORSKI METROPOLIJI
V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji
Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo
pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih
statističnih regijah«, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije
odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali situacijo in se
na temelju tega odločili:
1. S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo bogoslužja po cerkvah škofij
mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12.
2020 (navodila v točki 6.).
2. Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo
verniki oziroma družine. Prav tako naj prilagodijo urnike svetih maš tako, da se
bodo lahko verniki razporedili. Na dan Svetih treh kraljev lahko vsak duhovnik
daruje štiri svete maše.
3. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju.
Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča,
da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti
najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki
pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam,
kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati
svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto
obhajilo izven svete maše.
4. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja sam in jo prenaša preko medijev, lahko
sodelujeta organist in tudi solist. Pri svetih mašah z verniki pa je lahko samo
instrumentalna glasba.
5. Priporočamo, da si duhovniki priskrbijo pomočnike, ki bodo pomagali pri
upoštevanju navodil in pomagali vernikom, da bodo našli prostor v cerkvi.

6. Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. 12.
2020, ki si jih lahko preberete na: https://www.nadskofijamaribor.si/web/index.php/8-novice/503-navodila-za-obhajanje-svetih-mas-vmariborski-metropoliji
Msgr. Alojzij Cvikl D.J, mariborski nadškof metropolit
Msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
g. Rok Metličar, škofijski upravitelj škofije Celje

Izmed njih naj izpostavim točko 2, odstavek a: »V cerkvi je lahko toliko vernikov
(vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena
družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi
odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja
površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora
(tlorisna površina).«
Glede na »kvadraturo« župnijskih cerkva: v Ribnici na Pohorju (tloris cerkve,
zakristije in kora je 210 m2), na Sv. Antonu na Pohorju (tloris cerkve, zakristije in
kora je 450 m2) in epidemiloško sliko v naših krajih bom svete maše še naprej
obhajal brez navzočnosti vernikov.
Vabljeni pa, ob nedeljah in praznikih, k svetemu obhajilu. Prosim, če se prehodno
najavite na tel. št.: 031/630 081. Hvala za vaše razumevanje in pazite na
zdravje!
Pon., 4. 1.
Elizabeta Seton
Tor., 5. 1.
Janez Nepomuk
Sre., 6. 1.
GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE
Blagoslov vode
Čet., 7. 1.

Rajmund Penjafortski

Pet., 8. 1.
Severin Noriški
Sob., 9. 1.
Hadrijan

Ob 17. uri
za + Vinka Strameca
Ob 17. uri za + Huberta Migliča
3. sveti večer: Blagoslov doma …
Ob 8. uri za + župnika Franca Bračiča
Spomin: za + Rozino Kramljak ter sina Albina in Franca
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji,
od 11.15 do 11.45 vabljeni k sv. obhajilu.
Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!
Ob 17. uri
za + Francija Kenka
Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje

Ned., 10. 1.

NEDELJA
JEZUSOVEGA
KRSTA

Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji v priprošnjo in božje
varstvo ter za dušno in telesno zdravje
Po neposrednem prenosu sv. maše iz mariborske
stolnice, ki jo bo daroval msgr. mag. Alojzij Cvikl DJ,
mariborski nadškof metropolit, vabljeni k sv. obhajilu!
Od 11.15 do 11.45 boste lahko prejeli sv. obhajilo.
Prosim, če se držite Navodil Slovenske škofovske
konference in NIJZ in se predhodno najavite. Hvala!

Sveti trije kralji, ki to niso – niti trije, niti kralji, niti sveti
Praznik svetih treh kraljev praznujemo 6. januarja kot praznik Gospodovega
razglašenja. Ali so bili sploh kralji … ali so bili sploh trije … ali jim je bilo res ime
Gašper, Miha, Boltežar?
Praznik svetih treh kraljev praznujemo 6. januarja kot praznik Gospodovega
razglašenja. Na ta dan so se mu prišli poklonit ‘modri z Vzhoda’ (tako jih imenuje
Sveto pismo) in novico o rojstvu Odrešenika razglasili po svetu.
Kaj točno pravi Sveto pismo? Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh
kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je
rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu
prišli poklonit.« (Mt 2, 1-2)
Dodatek ljudske domišljije … Zanimivo, da Sveto pismo ne govori niti o kraljih in
celo ne o njihovem številu. Samo pravi, da so bili ‘modri z Vzhoda’. Prepričanje, da
so bili to kralji, da so bili trije, da so prijezdili na kamelah, da je bil en Evropejec, en
Azijec in en Afričan (temnopolt), da jim je bilo ime Gašper, Miha, Boltežar (otroci ga
včasih “ljubkovalno” imenujejo kar Buldožer), so ljudje dodali kasneje. Nič zato,
gotovo je, da so bili modri, četudi niso bili kralji. Pravzaprav so morali biti modri,
da so dobro razbirali znamenja časov in se prišli poklonit pravemu Kralju –
četudi še v obliki deteta. Bi rekel, da so bili dovolj tudi ponižni. In tudi pogumni, da
so se odpravili na dolgo pot. Gotovo je, da so prišli z več koncev, saj veliko modrih
ljudi ni bilo moč tudi v tistem času najti na enem mestu. Tako je še danes. Prav je,
da so novico o novorojenem Kralju ponesli na vse konce sveta.
Kako pa mi razglašamo rojstvo Odrešenika?
Tudi mi smo na praznik Gospodovega razglašenja povabljeni, da svetu kar naprej
razglašamo Gospodovo rojstvo in njegovo stalno prisotnost med nami. Za
mnoge, pravzaprav za vse nas, se mora Jezus vsakič znova roditi. Predvsem za nas
tu v Evropi, tako-imenovani zibelki krščanstva.
Ali znamo (in sploh hočemo) presojati znamenja (časov) kot so to znali trije modri
(“Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, … (Mt 2, 2)? Smo pripravljeni
razglašati veselo novico?

Sv. krst

Sv. zakon –
cer. poroka
Pogreb

Župniji, v luči zakramentov, v letu 2020
Ribnica na Pohorju
Sv. Anton na Pohorju
17
2
6 deklic in 11 dečkov
1 deklica in 1 deček
5 iz zakramentalno urejenih družin
oba iz izvenzakonskih
12 iz izvenzakonskih skupnosti
skupnosti
2
/
20
13 žensk in 7 moških
6 jih je zaspalo v Gospodu –
previdenih
14 neprevidenih

1
moški; nepreviden

Ponižnost ne spada med jedi za praznični obed;
ponižnost je začimba, ki daje vsem jedem dober okus.
(modrost puščavnikov)

Pon., 11. 1.
Pavlin Oglejski
Tor., 12. 1.
Tatjana (Tanja)
Sre., 13. 1.
Hilarij
Čet, 14. 1.
Odon (Oton)
Pet., 15. 1.
Pavel iz Teb
Sob., 16. 1.
Marijin spomin
Ned., 17. 1.

2. NEDELJA
MED LETOM

Ob 17. uri
za + Ano in Ludvika Breznika
Ob 17. uri
za + Alojza Švajgerja in sina Zdravka
Ob 8. uri Bogu in Devici Mariji na čast
za dušno in telesno zdravje
Ob 17. uri
za + Vido Arl
Ob 8. uri
za + Romano Uran
Ob 17. uri
za + Hildo Mihelič
Nedelja VERSKEGA TISKA
Ob 8. uri za + Štefana Kompoša, Marijo Kompoš in vse
+ Kompoševe ter Alojza Ovčarja in Marjana Pavliča
Po neposrednem prenosu sv. maše po televiziji,
od 11.15 do 11.45 vabljeni k sv. obhajilu.
Prosim, če se predhodno najavite! Hvala!

Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
http://www.zupnijaribnicanapohorju.si; http://www.svetiantonnapohorju.si

