
Dragi farani!                                Bilčovs, 14. 3. 2020 

V izogib širjenju korona virusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva je krška škofija sprejela 
navodila po smernicah zvezne vlade, da so od 16. marca naprej do preklica odpovedane 
vse sv.maše, podeljevanje zakramentov, pobožnosti, župnijska praznovanja, predavanja 
in drugi dogodki ter vsa srečanja, ne glede na število oseb.  
Duhovniki bomo seveda tudi še naprej darovali evharistijo za verne, ki so nam zaupani in za 
ves svet. Vas, dragi farani, vabimo, da spremljate sv. maše prek medijev in se doma pridružite 
molitvi. Vabim vas, da se poslužite duhovnega obhajila (poseben list) in da se vključite kot 
posamezniki ali družina v molitveno verigo.  
V ta namen imamo pri vhodu v farno cerkev pripravljeno posebno listo v katero se lahko 
vpišete. Naša farna cerkev bo seveda še naprej vsak dan dostopna.  
Povabljeni ste k osebni molitvi, da ob prižgani sveči najdete mir v težki situaciji. 
K temu Vam lahko pomaga tudi molitev v času krhkosti: 

Molitev v času krhkosti 

Vsemogočni, večni Bog, poživitev v težavah, opora v šibkosti! 
Od Tebe prejemajo vsa bitja moč, obstoj in življenje. 

K Tebi prihajamo, ko te prosimo usmiljenja, 
ker danes bolj kot kdaj koli prej prepoznavamo krhkost človeškega bivanja, 

ko doživljamo novo virusno epidemijo. 

Tebi, Gospod, zaupamo bolne in njihove družine. 
Podari ozdravljenje njihovemu telesu, njihovi duši in njihovemu duhu! 

Pomagaj vsem članom družbe prevzeti lastno odgovornost 
in okrepiti duha medsebojne solidarnosti. 

Okrepi zdravnike in zdravstveno osebje v prvi vrsti 
ter vse negovalke in negovalce pri opravljanju njihove službe in jim bodi opora. 

Ti, ki si vir vsega dobrega, 
blagoslovi z obiljem svojih darov človeško družino, 

odvrni od nas vse slabo in podari vsem kristjanom trdno vero. 
Osvobodi nas te epidemije, ki nas hudo prizadene, 

da se bomo radi vrnili k običajnim nalogam 
in te bomo lahko s prenovljenim srcem slavili in se ti zahvaljevali. 

Zaupamo vate in nate usmerjamo svoje prošnje, 
ker Ti, Oče, ki si vir življenja, 

s svojim Sinom, našim Gospodom Jezusom Kristusom, 
v edinosti s Svetim Duhom živiš zdaj in vekomaj. Amen. 

Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas! 




