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  ŠKOF JOŽE MARKETZ se na vse vernike in vernice na Koroškem obrača z veliko prošnjo 

Ukrepi rešujejo življenja ljudi
Dragi kristjani in kristjan-
ke na Koroškem! 

Trenutno so pred nami res 
težavni časi, a to so tudi iz-
zivi ravno za našo krščansko 
solidarnost, za naš pogled na 
drugega človeka, da se lah-
ko vživimo v drugega člove-
ka. To nas prizadene, tudi 
mene, posebej skrb, kako se 
bo ta bolezen razvijala na 
Koroškem. Na drugi strani 
je v mojem srcu velika proš
nja, da to, kar moramo žive-
ti z ukrepi, kar nas tudi boli, 
resnično pomaga. Čez nekaj 
časa bomo lahko spet skupaj 
molili in skupaj obhajali bo-
goslužja. Trenutno pa smo 
naprošeni – in pozivam vse, 
tudi sebe –, da ukrepe, ki jih 
je določila zvezna vlada, ra-
zumemo kot pametne in se 
jih držimo. Naprošeni smo, 
da delamo to, da rešujemo 
živ ljenja. Mislim, da moramo 
v to tudi verjeti.

Pomaga nam Bog s svojo 
ljubeznijo

Na drugi strani pa je naša vera 
to, kar nas odlikuje, kar lahko 
vnašamo v ta čas, upanje, da je 
Bog tisti, ki nam daje življenje 
in to življenje ohranja. In to 
upanje naj bi tudi izžarevali. 
Mislim, da je zelo pomembno, 
da stopamo pozitivno skozi 
živ ljenje in si pravimo: Nekaj 
se bo spremenilo in če bomo 
pomagali vsi, ne bo tako hudo. 
To je naše veliko upanje, ker 
nismo sami. In čutili naj bi, 
da nam pri tem pomaga Bog s 
svojo ljubeznijo. 

Ljubezen do bližnjega

Zdaj sem pri tretji točki, ki je 
ljubezen in je zame pomemb-
na. Mislim, da bomo v tem 
času morda nekoliko spregle-
dali ljudi, ki jih tudi sicer ne 
vidimo pogosto. To vse zdaj 
delamo na ljubo šibkejšim, 

Škof Jože Marketz o smiselnih ukrepih proti širjenju koronavirusa 

Informacije 

spletna redakcija

Najnovejši dogodki in trenutne ugotovitve o širje-
nju koronavirusa zahtevajo posodobitev prejšnjih 
škofijskih preventivnih ukrepov. Zato škof Jože 
Marketz za krško škofijo podaja odredbo:

  Vse vrste srečanj, tako v zaprtih prostorih kot na 
prostem, predstavljajo veliko nevarnost prenosa virusa 
in jih je treba do nadaljnjega odpovedati.

 Sv. maše zato od ponedeljka, 16. marca 2020, do na-
daljnjega potekajo brez fizične prisotnosti vernikov. 
Toda Cerkev ne neha moliti in obhajati evharistije. Du-
hovniki so poklicani, da še naprej darujejo evharistijo 
za vernike, ki so jim zaupani in za ves svet. Vernike va-
bimo, da spremljajo sv. maše prek medijev (radio, tele-
vizija, splet ...) in se doma pridružijo molitvi. Dodatne 
informacije najdete na spletni strani www.kathkir-
chekaernten.at/coronavirus 

 Vsa praznovanja, ki jih je mogoče preložiti (krsti, po-
roke itd.), je treba preložiti.

 Pogrebi naj potekajo v majhnem krogu oz. zunaj 
cerk ve. Maše zadušnice ali drugi liturgični obredi v 
okviru pogreba se preložijo na poznejši datum. Zakra-
ment bolniškega maziljenja se na željo lahko podeli.

 Vse pastoralne dogodke v župnijah, kot so srečanja, 
sestanki, priprave na zakramente, biblični krožki, mo-
litveni krogi in duhovne vaje itd., je treba odpovedati, 
kot je že bilo določeno 11. marca. Župnije prosimo, naj 
svoje spletne strani ustrezno posodobijo.
  Cerkve naj bodo čez dan odprte za osebno molitev. 
Če ima župnija podobo s trnjem kronane glave, naj jo 
postavi v oltarni prostor za češčenje in molitev.

Ob vsej potrebni telesni razdalji v teh dneh je prav tako 
pomembno, da si ostanemo blizu v veri in molitvi ter 
smo drug drugemu v blagoslov. 

   ŠKOFIJSKI UKREPI proti koronavirusu

           Cerkev doma

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!

Molitev v 
času krhkosti

starejšim, to, kar nam je napr-
teno. Moja velika prošnja je: 
Dokažimo se tudi kot kristja-
ni, s tem da posebej živimo lju-
bezen do bližnjega v tem času. 
Odprimo oči in poglejmo, kje bi 
nas lahko kdo potreboval, kje bi 
lahko pomagali. Če bomo delali 
to, potem bomo lahko v teh ča-
sih, ko smo povezani z molitvijo, 
pravzaprav s tiho molitvijo, vse-
eno izžarevali svojo vero. Svoje 
krščanstvo bomo pokazali in do-
kazali s svojimi dejanji. K temu 
vas, drage sestre, dragi bratje v 
veri in upanju, pozivam v tem 
težavnem času.

Blagoslov

Rad bi vam dal na vašo življenj-
sko pot svoj blagoslov in svojo 
molitev. Skupaj in z Bogom in 
z njegovo pomočjo bo spet vse 
dobro.

 Jože Marketz, krški škof

»Ob vsej potrebni telesni razdalji je prav tako pomemb-
no, da si ostanemo blizu v veri in molitvi ter smo drug 
drugemu v blagoslov.«

Caritas: #ekipa-
dobrodelnosti

Ravnatelj kororoške Caritas 
Ernst Sandriesser poziva vse 
ljudi na Koroškem, naj pod-
prejo prizadete v svoji sose-
ščini: www.caritas-kaernten.
at/team-naechstenliebe in se 
pridružijo akciji 
 #ekipadobrodelnosti

   V trenutnih kriznih razme-
rah Caritas seveda izpolnjuje 
svojo vlogo pri ohranjanju sis-
tema, na primer v zdravstveni 
negi na domu, v svojih domovih 
ali v nujni pomoči ljudem, ki jih 
je prizadela revščina. Potrebno 
pa je še več, in sicer solidarnost 
vsakega posebej – zlasti v ne-
posredni bližini. Caritas je zato 
ustanovila #ekipodobrodelnosti 
in računa na podporo vseh ljudi 
v Avstriji in na Koroškem – od-
visno od možnosti in upošteva-
nja splošnih zaščitnih ukrepov.   

   »Mnogi od nas lahko zelo do-
bro krmarimo skozi to krizo. 
Kdor je mlad in zdrav, kdor si 
lahko sam organizira svoje živ
ljenje in se znajde v svetovnem 
spletu, za tega je položaj sicer 
izjemno težaven, a je praviloma 
obvladljiv,« pravi ravnatelj ko-
roške Caritas Ernst Sandries-
ser. »Kot Caritas je pomembno, 
da gledamo na tiste ljudi, ki zdaj 
ne morejo iti pred vrata, ker so 
prestari ali prešibki, ker so bol-
ni, potrebujejo oskrbo ali so pre-
plašeni. In ne nazadnje želimo 
pomagati tistim, ki se v tej kri-
zi počutijo posebej osamljene.« 
Caritas prosi vse Korošice in 
vse Korošce, naj ne čakajo, do-
kler kdo ne zaprosi za pomoč, 
temveč takoj ukrepajo v skla-
du z možnostmi. Veliko teh na-
činov pomoči je mogočih »brez 
srečanja«. 

   CARITAS spodbuja k   
      medsosedski pomoči


