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Dragi župniki in diakoni! 

Drage pastoralne sodelavke in sodelavci! 

Drage članice in člani župnijskega sveta! 

Drage prostovoljne sodelavke in sodelavci! 
 

Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. (2 Tim, 1,7) 
 

Zaradi dramatičnega širjenja koronavirusa ima škof Jože Marketz dve želji. Prva želja je, da vsi skrbimo za to, 

da se v naslednjih 14-ih dneh število okužb znatno zniža. S tem ščitimo nas same, predvsem pa zdravje in 

življenje vseh ostalih. Druga želja pa je, da smo v tem času mi kot Cerkev tu za vse ljudi v naših farah in jim 

nudimo pomoč v vseh ozirih. Najbolj enostavno in najpomembnejše znamenje so seveda odprte cerkve. V 

odprtih cerkvah lahko gori sveča in so na voljo listki za molitev in lahko tudi vsak sam prižge svečko.  

Vedno znova slišimo odmeve, da je Cerkev nepogrešljiv del našega življenja in da naj bi bila še posebno v 

teh težkih časih tukaj za vse in zaznavna za celotno družbo. 

Središče vsake farne skupnosti je redno praznovanje evharistije. Za sv. maše je Avstrijska škofovska 

konferenca izdala dodatne okvirne smernice. Še posebej pomembno in potrebno pa je, da vsem ljudem 

korajžno pokažemo duha moči, ljubezni in razumnosti. 
 

Sledeči predlogi in ideje naj vam bodo v pomoč. Lahko jih seveda kreativno spremenite in prilagodite glede 

na svoje farne okoliščine in razmere. 
 

Ponudbe za pogovore: 

Vsak dan pokličite pet ljudi iz fare – v prvem lockdownu je bilo to sprejeto zelo pozitivno. 
 

Odprte cerkve 

Skrbite za to, da bodo molitveni in cerkveni prostori dostopni (ne samo vhodni del), na voljo naj bodo tudi 

molitveni listi, informacije ter spodbude za molitev. 
 

Ustvarjati možnosti za kontakt do ljudi 

 Spletite dodatne adventne vence, ki jih potem podarite (dar za dobrodelno akcijo) 

 Podarite Miklavževo čokolado (70 centov za akcijo Brat in sestra v stiski) 

 Nudite pomoč ljudem v karanteni ali bolnim ljudem (npr. ponudba »Odpri vrata do svojih soljudi«) 

 Nadaljnje ponudbe najdete na spletni strani www.kath-kirche-kaernten/offenhalten – stran se 

sproti dopolnjuje 
 

Pri osebnih kontaktih prosimo, da vedno upoštevate predpisane smernice. 
 

Kontakti s karticami in pismi 

Osebno pismo ali kartice (npr. komplet kartic »Kljub razdalji sem ti blizu ...«, lahko naročite na 

Dušnopastirskem uradu ali v Škofijski hiši) za vse bodoče prvoobhajance in birmance. 
 

Obiski 

 Obisk ljudi, ki žalujejo 

 Obisk ljudi, ki to želijo in so osamljeni 

 Obisk bolnikov (prosimo, da se povežete z voditelji Domov za ostarele) 
 

Za družine 

 Rada te imam / Rad te imam – Dobra misel, blagoslov za vsak dan. Ljubezniv nasmeh, prisrčen 

objem, nežen dotik, prijazna beseda, srčna melodija, zdravi sadež, košček svežega kruha, 

blagoslovjena voda, molitev srca, križec  na čelo.... Tako in podobno začnimo novi dan. 

http://www.kath-kirche-kaernten/offenhalten


Razbremenitev staršev 

 Skupinske otroške in mladinske ure trenutno niso mogoče, mogoči pa so osebni pogovori z otroki 

ali srečanja preko spleta – Ponudba Kat. otroške mladine za fare, voditeljice in voditelje otroških in 

mladinskih skupin, veroučiteljice in veroučitelje: Impulzi za Advent za konkretno delo z otroki – 

meditacije s simboli, igre, zgodbe, brkljanje (iz arhiva Adventnih priprav). 

 Ministrantske ure trenutno niso mogoče, vsekakor pa je mogoča služba ministrantov (1,5 m 

razdalje) 

 Cerkveni mladinski centri ostanejo odprti 
 

Povezanost prek časopisa  

Cerkvena časopisa krške škofije Nedelja in Sonntag redno izhajata tudi v času lockdowna. Če želite komu 

pokloniti Nedeljo, prosimo, pišite na redakcija@nedelja.at – z veseljem jo bomo pošiljali pol leta 

brezplačno.   
 

Ponudbe na spletu 

 Hišna cerkev (www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2646/hishna-cerkev4) 

 Sv. maše na spletu 

 Sledimo zvezdi – Z Referatom za družine skozi advent: Vedno znova presenečenje v betlehemskem 

hlevu. Božja ljubezen rojeva novo življenje, ki čuti sredino in napreduje do cilja. Božja luč hodi pred 

menoj, pripravljena sem, pripravljen sem. 
 

Žalovanje in slovo 

Že pred prejšnjim lockdownom smo vedeli, kako pomembno je dostojno oblikovana pogrebna slovesnost za 

proces žalovanja. V tej situaciji je pomembno spremljati ljudi in se z njimi podati na pot žalovanja. 

Pomembno je tudi, da ljudi spodbudimo, da ne odlašajo s pogrebnimi slovesnostmi. 
 

Nadaljnje pobude 

 Širiti ponudbo, da se lahko moli za druge 

 Ponudba, da za druge prižgemo svečo 
 

Namen tega pisma je spodbuditi, da aktivno stopimo do ljudi in smo jim v pomoč ter oporo. Za to je 

potrebna tudi vaša kreativnost. Prosimo vas, da se obrnete na naše oddelke in referate Dušnopastirskega 

urada in Katoliške akcije ali na uredništvo Nedelje in nam sporočite svoje ideje, pobude in želje. Radi bomo 

objavili tudi vaše predloge, ki so drugim v pomoč, oporo in spodbudo, kako biti blizu ljudem v farah. 

Če želite molitve in druge podlage, se rade volje obrnite na nas. 
 

Pišite nam, pokličite nas, pripovedujte nam: 

dpu@kath-kirche-kaernten.at 

katoliska.akcija@kath-kirche-kaerten.at 

redakcija@nedelja.at  

seelsorgeamt.direktion@kath-kirche-kaernten.at 

Tel. 0463 54587, 0463 5877-2101 

 
Želimo vam obilo Božjega blagoslova in korajže pri vašem delu. 

 

 
Andrej Lampichler      Elisabeth Schneider-Brandauer 

Vodja Dušnopastirskega urada, slov. oddelek   Ravnateljica Dušnopastirskega urada 

        Direktorin des Bischöflichen Seelsorgeamtes 

      

v imenu vseh sodelavk in sodelavcev 
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