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Navodila za velikonočne praznike 2020 
v času epidemije COVID-19 

 
 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče 
1. Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo 
radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020. 
 

Cvetna nedelja, 5. april 2020 
1. V Šentrupertu bo v zaprti župnijski cerkvi sveta maša, ob 10.00 (ko je prenos svete 
maše iz mariborske stolnice, brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja.) Spremljate 
jo lahko po TV SLO 2 ob 10.00 oziroma preko spletnega prenosa iz naše župnijske 
cerkve sv. Ruperta. Spletna stran: http://sentrupert.donbosko.si  
 

2. Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti 
vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga 
blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti 
vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo 
do okužb oziroma širjenja epidemije.  
 

Veliki četrtek, 9. april 2020 
1. Sveta maša se bo obhajala ob 18.00, v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Ne bo 
Božjega grabo, zato se bo Najsvetejše shranilo v tabernakelj. Kdor ta dan ne more sveto 
mašo spremljati po raznih medijih, je naprošen, da zmoli rožni venec za duhovne 
poklice oziroma preberete iz Svetega pisma odlomke Jezusovega trplenja, ki vključuje 
tudi zadnjo večerjo. K temu vabim še posebej družine prvoobhajancev. 
 

2. Svete obrede bodo predvajali tudi na Radioju Ognjišče in TV Exodus. 
 

Veliki petek, 10. april 2020 
1. V župnijski cerkvi bo opravilo bogoslužja velikega petka ob 18.00, sam in brez 
navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in 
prinašanja križa v procesiji). Pri obredu bom zmolil posebno prošnjo za bolnike, 
pokojne in tiste, ki se nahajajo v stanju preizkušnje. 
 

2. Kdor nima možnosti spremljati obred Velikega petka, naj se v istem času v duhu 
pridruži in zmoli žalostni del rožnega venca oziroma moli križev pot ob 15.00 na Radiu 
Ognjišče.  
 

Velika sobota, 11. april 2020 – blagoslov jedil 
1. Blagoslov in delitev ognja letos odpade. 
 

2. Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po 
televiziji oz. radiu.  
 

3. Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo 
televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV 
SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.  
 

4. V Šentrupertu bo ob 15.00 blagoslov jedil iz zaprte župnijske cerkve, kar pomeni 
brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice. 
 

5. Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila. Poglejte si blagoslovilno 
molitev. 
 

Velika sobota, 11. april 2020 – vigilija, večerni obred 
1. V Šentrupertu bom velikonočno vigilijo opravil ob 20.00 v zaprti župnijski cerkvi. 
Verniki ste povabljeni, da spremljate obred s prižganimi svečami v svojih domovih. 
 

2. Vabim vas k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na 
veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak). 
 

3. Zvonovi bodo oznanjali, da je Kristus vstal. Aleluja! 
 

Velika noč, 12. april 2020 
1. Vstajenjska procesija letos odpade.  
 

2. Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na 
velikonočnem zajtrku. Zmolite predlog molitve pri velikonočnem zajtrku. 
 

3. Ob 8.00 bomo zvonili z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje 
velikonočnega praznika. 
 

3. Velikonočna sv. maša bo ob 10.00 v župnijski cerkvi brez udeležbe vernikov in brez 
somaševanja.  
 

4. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz 
mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00). 
 

Zvonjenje 
1. Škofje določajo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob 
nedeljah in praznikih. Vernikom naj sporočijo, da se zvoni v priprošnjo Mariji za konec 
epidemije. Župnije vsak ponedeljek z zvonjenjem ob 20.00 vabijo vernike k molitvi, ki 
je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Vernikom se priporoča, da prižgejo 
sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.  
 

Darovi za vzdrževanje župnij 
Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujete svete maše in podprete svoje 
župnije in duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažete na bančni račun 
župnije ali osebni račun.  
Župnija Šentrupert   Jakob Trček 
Šentrupert 20    Šentrupert 20 
SI56 0297 1009 204487   SI56 0297 1244 9570 507 
namen: dar za cerkev namen: maša in nato številko maše, ki jo boste 

dobili po telefonu ob naročilu sv. maše. 
 

Svete maše 
Če mi bo uspelo narediti povezavo in se naučiti nove tehnike, bodo vsi obredi 
spremljani v živo preko spleta, http://sentrupert.donbosko.si 
V živo boste lahko spremljali, doma preko zgoraj omenjenega internetnega naslova, 
svete maše ob urah, kot so napisane v Obvestilniku.  
Vsako nedeljo bom obiskal vse vasi z Najsvetejšim in podelil pri podružnih cerkvah, 
kapelicah in križih, ki so v vaseh ali začetku vasi, blagoslov z Najsvetejšim. Naj vas 
Bog, ki ga ljubite spremlja in varuje.  



Blagoslov velikonočnih jedil 
1. Znamenje križa 
 

2. Desetka rožnega venca 
 

3. Božja beseda 
 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).  
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je 
Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi 
spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je 
in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da 
bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po 
Gospodovih ustih.  
 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).  
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh 
življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz 
nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo 
je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za 
življenje sveta.  
 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo) 
 

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. 
Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno 
ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 
Blagoslov velikonočnega zajtrka 

 

1. Znamenje križa. 
 

2. Oče naš. 
 

3. Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki 
tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji 
besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
Sv. maše: od 29. marca do 19. aprila 2020 
 

5. POSTNA 
NEDELJA - tiha 

29. marec 
 

 
 

10.00 
//////// 
//////// 

za farane in dobrotnike 
+ starše Zaplatar in brata Toneta 
+ Bartolj Marijo 

Ponede., 30. marec 
Amadej 

 
 

19.00 
 

+ Grozde Rezi, ob roj. dnevu 
 

Torek, 31. marec 
Kornelija 

 
 

19.00 
//////// 

+ Vovk Filipa, obl. 
+ Us Ano, obl. 

Sreda, 1. april 
Irena in Agapa 

 
 

19.00 + Brcar Franca in Cecilijo 

Četrtek,  2. april 
Teodozija 

 
 

19.00 + Berk Olgo, Viktorja in Rudija, ob roj. dnevu 

Petek,  3. april 
Siks I. 

 19.00 
//////// 

+ Tratarjeve iz Ravni, ob roj. nevu 
+ Gregorčič Vero, 30. dan 

Sobota,  4. april 
Izidor 

 
 

19.00 
//////// 

+ Brcar Franca iz Straže, obl. 
+ Vavtar Ivana in Zoro 

 

6. POSTNA 
NEDELJA 

cvetna 
5. april 

Vincencij 
 

 
 
 

 
 
 

10.00 
//////// 
//////// 

 
15.00 

za farane in dobrotnike  
+ Kovač Veroniko 
+ Bizjak Pepco, ob roj. dnevu in godu ter  
   Bizjak Franca 
Križev pot, litanije in blagoslov z najsvetejšim 

Ponede., 6. april 
Viljem 

 
 
 

19.00 
 

//////// 

+ Lukek Janeza in Pepco, Škarja Jožeta in 
   Lisec Marto 
+ Gospodarič Leopolda, obl. in Gospodaričeve 

Torek,  7. april 
Herman 

 
 

19.00 
 

+ Gregorčič Jožeta, obl. 

Sreda, 8. april 
Valetr 

 19.00 
 

+ Gričar Pavlo 

Četrtek,  9. april 
VELIKI ČETRTEK 

 
 

18.00 
//////// 

+ Mikec Poldeta, obl. 
+ sorodnike Ramovš 

Petek, 10. april 
VELIKI PETEK 

 
 

18.00 obredi velikega petka  

Sobota, 11. april 
VELIKA SOBOTA 

 
 

20.00 + Kurent Marijo iz Škrljevega 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 
12. april 

 
 

 

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

za farane in dobrotnike 
+ Breznikarjeve in Berk Antona iz Brega 
+ Kosem Dragota in Markota 
+ iz družine Pirman iz Škrljevega 

Ponede., 13. april 
VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

 
 

10.00 
//////// 

+ Mejaš Petra 
+ Berk Tonija, Rudija, Viktorja in Olgo 

Torek,  14. april 
Velikonočna osmina 

 19.00 
//////// 

+ Ramovš Alojza iz Šentruperta, obl. 
+ Starič Franca, obl. 

Sreda, 15. april 
Velikonočna osmina 

 
 

19.00 
 

+ Brcar Ludvika, obl. 

Četrtek,  16. april 
Velikonočna osmina 

 19.00 + Lapove in Krajškove 

Petek, 17. april 
Velikonočna osmina 

 
 

19.00
//////// 

+ Kos Franca, obl. 
+ Tratar Vinkota in Pavlo 

Sobota, 18. april 
Velikonočna osmina 

 
 

19.00 + Zupančič  Stankota in Milko, obl. 

 

2. VELIKONOČNA 
NEDELJA- BELA 
Božjega usmiljenja 

19. april 
 

 
 

10.00 
//////// 
//////// 
//////// 

za farane in dobrotnike 
na čast Božjemu usmiljenju 
+ Kos Vinkota in Julči, obl. 
+ Lamovšek Cirila in Nežko, obl. 

 


