Kot ste verjetno že zasledili v novicah, so slovenski škofje spričo hitrega širjenja
virusa odredili nekatere omejitve. Več najdete na strani: https://katoliskacerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-v-casu-epidemije-covid-19

Navodila slovenskih škofov v času
epidemije COVID-19 | Katoliška Cerkev
Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020. Ob
upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih
državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja
epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski
škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila: Navodila
(PDF)
katoliska-cerkev.si

Tako od jutri (16. oktrobra) do preklica ne bodo dovoljene svete maše z udeležbo
ljudstva. Na Vačah bom župnik, v skladu s točko 2a, delil obhajilo ob nedeljah, in
sicer vsake četrt ure: ob 8.15, ob 8.30, 8.45, 9.00, 9.15. Obhajilo bom delil pred vrati
cerkve (zunaj). Kratko bomo molili in prejeli blagoslov. Otroci bodo lahko prejeli tudi
listke. V skladu s točko 3a je udeležba dovoljena samo osebam, ki so zdrave, nimajo
znakov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
Vzdržujemo potrebno higiensko razdaljo.
V vsakem primeri vabljeni, da prisluhnete prenosom sv. maš, npr. na radiu Ognjišče
(vsak dan ob 19h, če se ne motim; ob nedeljah tudi dopoldne), ali pa na TV Exodus.
Seveda je jasno, da biti "virtualno" pri maši, ne pomeni, ZARES biti pri maši. Kakor
tudi, če gledaš kuharje, ki kuhajo v TV oddajah: videti je dobro, a trebuh pred TV
zaslonom ostane prazen ...
Otrokom, ki ne bodo prejeli mašnega listka, starši, prosim, napišite v liturgični zvezek
(na mesto nalepke): "prisluhnili smo maši na radiu Ognjišče + podpis", ipd.
Župnijska cerkev bo odprta ob nedeljah od 8h do 11h, na voljo bo za osebno molitev.
Hkrati se lahko v cerkvi zadržuje največ 10 oseb, ki niso iz istega gospodinjstva.
Med tednom bodo v cerkvi maše vsak dan po oznanjenih namenih, vendar brez
udeležbe ljudstva.
Na praznik Vseh svetih bodo vse maše, kot bo zapisano v oznanilih (tudi v Široki
Seti), vendar brez udeležbe ljudstva. Tudi molitve na pokopališčih BODO, vendar
brez udeležbe ljudstva.

