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Velikonočno voščilo slovenskih škofov 

Bratje in sestre!  
Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami: 
'In glej, nastal je velik potres,  
kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. 
In je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!'  

Kamen, ki je našega Gospoda držal 
zaprtega v temnem grobu, 
je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol:  
'Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni! 
Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, 
zakaj prišla je svatba Jagnjetova in  
njegova zaročenka se je pripravila!'  

Letošnja velika noč, dragi bratje in sestre, je zaznamovana s posebno preizkušnjo 
svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam in civilnim oblastem ter se jim 
zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude 
nadloge. Gospod naj vam povrne vaš trud in nas usliši, da k nam zopet pridejo časi 
olajšanja. 

Bratje in sestre! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega 
Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: 'Vzdrami se, ki spiš, in 
vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!” (Ef 5,14). Kakor se naše telo vsako jutro 
prebudi in zakoraka v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi 
naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in novim 
zmagam naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem svet premagal!' (Jn 16,33).  

Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem in 
izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo pozdravljamo tudi vse 
predstavnike drugih verstev: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč!  
Aleluja! 

Msgr. dr. Jurij Bizjak 
Koprski škof  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Cvetna nedelja, 5. aprila 

• Verniki so povabljeni, da spremljajo sveto mašo po 
TV SLO 2 ob 10.00. V župnijskih cerkvah za vernike 
ne bo bogoslužja in blagoslova zelenja. Verniki naj 
doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) 
in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.  
• Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega 
nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma 
ob 11.20). 
• Verniki darujejo za mašne namene in vzdrževanje 
župnije z bančnim nakazilom na TRR župnije.  

Veliki četrtek, 9. aprila 
• Verniki bodo obrede velikega četrtka spremljali po 
Radiu Ognjišče in TV Exodus. Verniki lahko na ta dan  
zmolijo rožni venec za duhovne poklice. 
• V cerkve, kjer bo postavljena »ječa«, verniki lahko 
pridejo k molitvi, vendar naenkrat ne več kot 10 
oseb.  
• Verniki darujejo za mašne namene in vzdrževanje 
župnije z bančnim nakazilom na TRR župnije.  

Veliki petek, 10. aprila 
• Verniki naj zmolijo žalostni del rožnega venca 
oziroma molijo križev pot ob 15.00 (na Radiu 
Ognjišče). Prav tako so povabljeni, da spremljajo 
križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).  
• V cerkve kjer bo postavljen »Božji grob«, verniki 
lahko pridejo k osebni molitvi, vendar naenkrat ne 
več kot 10 oseb. 
• Verniki preberejo pasijon po Janezu. 
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Radijski misijon na 
Radiu Ognjišče 

Škofje vabijo vernike, da v okviru 
priprave na velikonočne praz-
nike spremljajo radijski misijon 
Radia Ognjišče, ki bo potekal od 
29. marca do 4. aprila 2020. 

Preprečevanje 
epidemije COVID-19 

Škofje poudarjajo, da še vedno 
veljajo vse določbe, vsebovane v 
Izrednih navodilih slovenskih 
škofov za preprečevanje širjenja 
COVID-19, ki so j ih škofje 
ordinariji sprejeli 12. marca 2020. 
Vsi verniki naj uresničujejo 
d r ž a v n a n a v o d i l a z a 
preprečevanje epidemije ter 
ohranitev svojega zdravja in 
zdravja bližnjih. 

Kaj je strogi post in za 
koga ne velja? 

Strogi post (odpoved mesu ob 
petkih in da se le enkrat v dnevu 
do sitega najemo na veliki petek) 
ne velja za vse, ki so mlajši od 18 
let ali starejši od 60 let, ter za 
nosečnice in bolnike. 

Novice in informacije 
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Velika sobota, 11. aprila 
• Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta. 
• Škofje določajo, da je zaradi epidemije veljaven 
blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. 
• Verniki naj pripravijo velikonočna jedila in se 
udeležijo televizijskega prenosa blagoslova veliko-
nočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 
1 predvidoma ob 15.00 in na TV SLO 2 ob 17.30.  

• Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo 
jedila. 
• Župnik vernike seznani, da bo ob 20.00 obhajal 
velikonočno vigilijo, in jih povabi, naj se mu v duhu 
pridružijo. Verniki so povabljeni, da spremljajo 
obred po medijih s prižganimi svečami v svojih 
domovih. 
• Vstajenjske procesije letos odpadejo.  
• Verniki so vabljeni k ogledu velikonočne poslanice 
slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko 
soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. 
dr. Jurij Bizjak). 
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Kako doma blagoslovim 
velikonočna jedila? 

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. Vaši 
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 
z d ra v j a . Po K r i s t u s u , n aše m 
Gospodu.  
Amen. 
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Velika noč Gospodovega 
vstajenja, 12. aprila 

• Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da 
se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in 
zmolijo molitev z blagoslovom. 
• Župniki bodo ob 8.00 zvonili z vsemi zvonovi kot 
vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega 
praznika. 
• Župniki (duhovniki) darujejo velikonočno mašo 
sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez 
udeležbe vernikov in brez somaševanja. Župnik bo 
obvestil župljane, kdaj bo obhajal sveto mašo, in jih 
povabil, naj se mu v duhu pridružijo.  
• Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos 
velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV 
SLO 2 ob 10.00). 
• Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega 
nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma 
ob 11.20). 
• Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos 
papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo 
predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1. 
• Verniki darujejo za mašne namene in vzdrževanje 
župnije z bančnim nakazilom na TRR župnije. 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Blagoslov velikonočnega 
zajtrka 

Znamenje križa. 

Oče naš. 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi 
ta velikonočni zajtrk. Naj nas 
velikonočni prazniki tako pre-
novijo, da bomo vedno bolj hre-
peneli po duhovni hrani ter jo 
našli v tvoji besedi in sveti 
evharistični skrivnosti. 
Po Kristusu, našem Gospodu.  
Amen. 

Zvonjenje 
Škofje določajo, da duhovniki 
zvonijo ob običajnih urah tako 
med tednom kot ob nedeljah in 
praznikih v priprošnjo Mariji za 
konec epidemije. Župniki vsak 
ponedeljek z zvonjenjem ob 
20.00 vabijo vernike k molitvi, ki 
je povezana z molitvijo škofov na 
Radiu Ognjišče. Verniki ta dan 
lahko prižgejo sveče na oknih v 
znamenje solidarnosti z vsemi 
žrtvami epidemije. 

Verouk in svete birme 
V skladu z Izrednimi navodili 
slovenskih škofov za prepre-
čevanje širjenja COVID-19 je 
verouk do preklica odpovedan. 
Kateheti naj tam, kjer je to 
mogoče, organizirajo verouk na 
daljavo (po spletu).  

Škofje so prestavili birme na čas, 
ko bodo odpravljeni ukrepi za 
omejevanje epidemije in ko bodo 
birmanci ustrezno pripravljeni.
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Velikonočni ponedeljek, 
13. aprila 
• Verniki naj sveto mašo spremljajo po Radiu 
Ognjišče in TV Exodus. 
• Na velikonočni ponedeljek verniki ne obiskujejo 
svojih bližnjih (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost 
širjenja epidemije. 

Bela nedelja, 19. aprila 
• Vsi verniki naj spremljajo prenos svete maše iz 
mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00). 
• Verniki so vabljeni k ogledu tedenskega nagovora 
nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.20). 
• Verniki darujejo za mašne namene in vzdrževanje 
župnije z bančnim nakazilom na TRR župnije.  

Dar posebnih odpustkov 
okuženim s COVID-19, 
družinskim članom, 
zdravstvenim delavcem in 
vsem, ki skrbijo za bolnike 
Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala 
dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben 
odpustek.  

Popolni odpustek se podeli vernikom s korona-
virusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti 
nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih 
domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen 
koli greh in so po komunikacijskih sredstvih 
duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi 
rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah 
pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v 
molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter 
to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni 
darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili 
običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto 
obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim 
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Spoved in odpuščanje 
grehov 
V letošnjem postnem in velikonočnem 
času, ko je zaradi izrednih razmer 
onemogočen prejem zakramenta svete 
spovedi, naj verniki v srcu obudijo 
iskreno kesanje ter zmolijo kesanje 
(Moj Bog, žal mi je …).  

»Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki 
izhajajo iz vere« (KKC 1492). Papež 
Frančišek je med jutranjo sveto mašo 
20. marca 2020 v kapeli doma sv. Marte 
v Vatikanu med pridigo spregovoril o 
odpuščanju grehov, ko vernik ne more 
prejeti zakramenta svete spovedi: Vem, 
da greste mnogi izmed vas ob veliki 
noči k spovedi, da bi se ponovno 
srečali z Bogom. […] Stori to, kar pravi 
Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš 
duhovnika, da bi se spovedal, se 
pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, 
povej mu resnico: »Gospod, zakuhal 
sem to, to in to … Oprosti 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. Če v bližini ni duhovnika, lahko 
sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, 
kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je 
pravi trenutek, to je primeren trenutek. 
Dobro opravljena molitev kesanja – tako 
bo naša duša postala bela kot sneg. 
Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do 
Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje 
»popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). 
Takšno kesanje odpušča male grehe. 
Če vsebuje trdni sklep čim prej 
pristopiti k zakramentalni spovedi, 
doseže tudi odpuščanje smrtnih 
grehov (KKC 1452). 

Škofje določajo, da duhovniki zaradi 
nevarnosti širjenja okužb vernikom ne 
smejo podeljevati zakramenta sprave.  

Spoved po telefonu oziroma spletu ni 
veljavna.
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bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in 
tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana 
izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo 
obolelim za koronavirusom v skladu z besedami 
božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, 
kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 
15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega 
odpustka pod istimi pogoji.  

Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih 
pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno 
podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki 
obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj 
pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, 
križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po 
posredovanju vsemogočnega Boga prenehala 
epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno 
zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. 

Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta 
bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča 
Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva 
svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v 
trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pri-
pravljen in da je običajno za časa življenja molil 
kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri 
običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka 
je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ 
(prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12). 

Spletno publikacijo je pripravilo Tajništvo Slovenske škofovske konference; 
odgovarja: dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik. Foto: Družina d.o.o.  
Velika noč 2020.
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Molitev za zdravje v času 
epidemije COVID-19 

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 preizkušani. 
Nakloni jim izboljšanje zdravja, 
njihovim svojcem pa pogum in 

zaupanje. 
Vsem zdravstvenim delavcem daj 

moč in zdravje, 
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. 
Vsi božji svetniki in svetnice – 

prosite za nas. 
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