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Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. 

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči

in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do
bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.  Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Sv. Mihael – prosi za nas.  Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.
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POSEBNA PREIZKUŠNJA
Lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre, dragi župljani. Doletela

nas je posebna preizkušnja, ki nas je fizično oddaljila, duhovno pa, Bog
daj, bolj povezala. Tako tudi v narodu. Sicer sprti Slovenci se uspemo
srečati in povezati le ob skupni nevarnosti (osamosvojitev in sedaj virus).

Mi  v  skupnosti  smo dobro.  Skupaj  mašujemo v  župnišču.  Tudi
kosilo imamo skupno. Jaz pa poleg ostalega z zanimanjem spremljam
dogajanje doma in po svetu zaradi posebnih razmer. V teh dneh berem
tudi  knjigo  o  začimbah  (Ščepec  rešitve  -  Zamolčane  zdravilne  moči
začimb). In kaj sem med drugim tudi zasledil v tej knjigi? Takole piše: V
14. stoletju je svet zajela največja epidemija kuge, ki naj bi se začela na
Kitajskem. Paradoksalno, vendar so jo v Evropo prinesli prav dobička
željni trgovci z začimbami. Ladje z okuženimi podganami in mornarji so
priplule do Messine (Sicilija), Benetk in Genove. Na nekaterih ladjah je
v času, ko so prispele do kopna, umrla že vsa posadka, nekatere pa so
celo  zažigali  na  odprtem morju.  Toda kljub  temu prepozno,  da  bi  se
izognili okužbi, ki jo je takratna »globalizacija« hitro prinesla tudi do
obal  Francije,  Španije,  Anglije  itd.  Vso  takratno  medicinsko  znanje
Evrope ni bilo kos takšni epidemiji. Ocenjuje se, da je takrat umrlo okrog
25 milijonov ljudi, kar je predstavljalo tretjino evropskega prebivalstva
tega časa.

Zdi se, da se zgodovina ponavlja. A naj nas ta virus ne spravi s tira,
ampak nam naj pomaga, da bomo še bolj zaupali v Gospoda.  p. Jože

http://www.zupnija-radlje.eu/


NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VELIKONOČNE     
PRAZNIKE 2020 V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Radijski  misijon na Radiu  Ognjišče   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 Župnik obhaja v zaprti cerkvi sveto mašo brez
navzočnosti ljudstva. Verniki ste vabljeni k spremljanju svete maše po TV SLO
2 ob 10.00 (iz mariborske stolnice). 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  naj  po spletu,  e-pošti  in  socialnih  omrežjih  župljane  povabijo k
darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun
župnije.  Transakcijski račun naše župnije je pri NLB- št.  računa SI 560247
00089434609.  Mašne namene lahko prinesete tudi v kuverti in jih oddate v
poštni nabiralnik župnišča. Župniki se vzdržujemo predvsem z mašnimi nameni.

Veliki četrtek, 9. april 2020 Krizmena maša je prestavljena na čas, ko se bodo
razmere uredile. Župniki bomo ob 18.00 darovali sv. mašo zadnje večerje brez
prisotnosti  vernikov.  Župljani se nam v duhu pridružite z molitvijo rožnega
venca za duhovne poklice ali pa preberite poročilo o Jezusovem trpljenju po
Janezu. Po večerni maši zvonovi utihnejo do sobotne velikonočne vigilije.

Veliki  petek,  10.  april  2020  Župniki  bomo  ob  18.00  v  praznih  cerkvah
opravili bogoslužje velikega petka v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez
petja in prinašanja križa v procesiji). Verniki se nam v duhu pridružite in doma
zmolite  žalostni  del  rožnega venca  oziroma molite  križev  pot  ob 15.00 na
Radiu Ognjišče. Povabim vas tudi, da spremljate križev pot papeža Frančiška
na TV SLO 1 zvečer.  Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje
Gospodovega trpljenja.

Velika sobota, 11. april 2020 Blagoslov in delitev ognja letos odpade. Škofje
ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji
oz. radiu. Televizijski prenos blagoslova bo na TV SLO 1 ob 15.00 in 17.00.
Verniki lahko tudi doma sami spoštljivo blagoslovite jedila.

Duhovniki bomo velikonočno vigilijo opravili ob 20.00 sami v zaprtih

cerkvah na preprost način. Prižgali bomo velikonočno svečo in prebrali
velikonočno oznanilo (Exsultet). Sledi besedno bogoslužje in vse ostalo.
Verniki se nam ob tej uri v duhu pridružite.  Ta obred ob začetku lahko
pospremite tudi s prižganimi svečami v svojih domovih. Vabimo tudi k
ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na
veliko soboto zvečer. Zvonovi po velikonočni vigiliji spet zazvonijo.

Velika noč, 12. april 2020

Vstajenjske procesije letos odpadejo. Škofje vabijo vse vernike (družine)
v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo
naslednjo molitev: Znamenje križa.  Oče naš.  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. Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot
vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.

Jaz pater Jože bom ob 10.00 v cerkvi brez ljudstva daroval velikonočno
mašo,  vi dragi župljani pa se mi v duhu pridružite s spremljanjem sv.
maše iz mariborske stolnice ob 10.00 na TV SLO 2.

Škofje  vabijo  vse  duhovnike,  redovnike  in  redovnice  ter  vernike,  da
spremljajo  prenos  papeževega  blagoslova    Urbi  et  Orbi  ,  ki  bo  
predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Bela  nedelja  oz.  Nedelja  Božjega  usmiljenja,  19.  april  2020
Duhovniki bomo opravili  sv.  maše v svojih cerkvah brez navzočnosti
ljudstva. Prenos maše iz mariborske stolnice ob 10.00 na TV SLO 2.

Spovedovanje v tem času     Zaradi virusa odpade osebno srečanje z
duhovnikom.  Namesto  tega  se  pokrižaj,  iskreno  obudi  kesanje  in  se
pogovori z Bogom. Povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to in to in
to … Odpusti  mi« In prosi  ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo
kesanja  in  mu  obljubi:  »Kasneje  se  bom  spovedal,  vendar  zdaj  mi
odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost.

Vsak večer ob 20.30 v župnijski cerkvi zvonimo z velikim zvonom in

vas vabimo, da zmolite molitev, ki jo najdete na naslednji strani.



  


