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Navodila za pastoralno življenje v Župnijah Polhov Gradec in Črni 
Vrh, v skladu z navodili Slovenske Škofovske Konference 

 

Sveto obhajilo lahko prejmete kadarkoli med tednom, ob upoštevanju vseh navodil. Cerkev 

bo odprta ob urah, ki so do sedaj bile določene za svete maše. V Polhovem Gradcu od torka 

do sobote ob 18h, razen v sredo zjutraj ob 8h, v Črnem Vrhu bo župnijska cerkev odprta med 

tednom ob sredah od 17h do 17.30h. Ob nedeljah bo v Polhovem Gradcu cerkev odprta od 8h 

do 9h, v Črnem Vrhu pa od 9h do 9.30h. V tem času lahko prejmete sveto obhajilo, darujete 

za cerkev ali po namenih, vzamete verski tisk in oznanila. Na kratko se lahko zadržite v 

molitvi pred Najsvetejšim, v cerkvi je lahko na enkrat 10 ljudi. Podobno kot velja za javne 

prostore, vstopajte posamezno oziroma družine skupaj. Pred vhodom preverite, koliko ljudi 

je v cerkvi. Če je treba počakati, lahko vmes obiščete grobove svojih pokojnih. Pred 

obhajilom sami zmolite Oče naš, Zdravo Marijo in kesanje. Ob prejemu obhajila boste prejeli 

tudi blagoslov. 

 

Molitev pred Najsvetejšim je dovoljena, če v cerkvi ni več kot 10 ljudi in sicer v ob urah, 

kot je zgoraj določeno. 

 

Spoved bo možna v času po delitvi svetega obhajila ali po osebnem dogovoru. Kadar bo 

obhajilo delil diakon Samo, bom jaz na voljo za spoved v spovednici. Po vsaki spovedi bomo 

spovednico razkužili in prezračili. Ne vstopajte v spovednico sami, ampak se obrnite na 

spovednika, ki bo molil zunaj pred spovednico. V Kolikor ni duhovnika pred spovednico 

pomeni, da spovednika ni v spovednici. 

 

Svete maše se bodo obhajale ob dnevih, kot so bile rezervirane. Pri maši lahko sodelujete 

preko družabnih omrežij, obhajilo pa prejmete pred ali neposredno po maši. Za sodelovanje 

pri sveti maši preko družabnih omrežij je potrebna predhodna prijava. Pokličite v župnišče. 

 

Verouk boste v tem času morali prevzeti starši v moči svojega krstnega poslanstva kot prvi 

oznanjevalci vere vašim otrokom. Kateheti vam bomo pomagali s predlogi, ki jih boste 

prejeli po elektronski pošti. Ne glede na trenutne razmere v osnovni šoli bo do nadaljnega 

verouk na domu za vse razrede osnovne šole. 

 

Upoštevajte varnostna priporočila. Vstop v cerkev brez maske ni možen. Razkužite si roke 

pred vstopom in tudi potem, ko boste zapustili cerkev. 

 

Bodimo odgovorni drug do drugega. Molimo za zdravje v času korona virusa, za vse 

obolele in zdravstvene delavce. 


