
V skladu z določbami Odloka ministra za zdravje v dogovoru s predsednikom 
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine 23. februarja o nujnih ukrepih za 
obvladovanje in obvladovanje epidemiološkega izrednega stanja iz COVID-2019 - 

Odloka, ki za ustrezno znanje oz. je priložen temu dokumentu - 
ugotavljam,
da veljajo naslednje določbe do polnoči v nedeljo, 1. marca 2020, 
na celotnem ozemlju tržaške škofije.

1. Začasno se ustavijo javna praznovanja svetih maš, vključno s prazničnimi sredo in 

nedeljo, pa tudi javna praznovanja zakramentov, zakramentov ali drugih pobožnosti, kot 
sta rožni venec ali križ. Župnikom in župnim upraviteljem ter vsem duhovnikom 

priporočamo, da se dosledno držijo te določbe. Vse vernike toplo vabimo, da namenite 

dovolj časa za molitev in spremljanje praznovanj po radiu in televiziji, zlasti v sredo in 
nedeljo 1. marca. Po praznovanju po radiu ali televiziji bodo izpolnili obveznost 

prazničnega predpisa.

2. Katekizemski sestanki in sestanki, povezani s kakršnimi koli pridružitvenimi 

dejavnostmi, se prekinejo. Zaustavljene so tudi vse dejavnosti, ki jih načrtujejo župnijski 
govorci.
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3. Pogrebna praznovanja so prekinjena. Morali se bodo omejiti na blagoslov pokojnega z 

omejeno prisotnostjo najbližjih svojcev pokojnika.

4. Cerkve morajo ostati odprte, vendar bo njihov dostop mogoč samo za posamezno 
molitvo, pri čemer se je potrebno izogibati kakršnikoli obliki zbiranja ljudi. Kropilniki morajo 

ostati prazni.

(beri dodatek za mesto TS v originalnem besedilu v italijanščini).
5. Dobrodelne dejavnosti župnij ali San Vincenzo se lahko nadaljujejo, pri čemer se 

opozori, naj se izogibajo oblik zbiranja ljudi. Dejavnosti škofijskih Karitas in Tržaške 
fundacije Karitas zaradi svoje posebnosti oz. izvajati jih je treba v nenehnem sodelovanju 

in v skladu z navedbami zdravstvenih ustanov.

6. Skupinski obiski krajev čaščenja so prepovedani, zlasti katedralo San Giusto, cerkev 

Sant'Antonio Nuovo, svetišče Santa Maria Maggiore, katedrala Muggia, svetišče Muggia 
Vecchia, svetišče Repentabor / Monrupino in svetišče Monte Grisa.

7. Te določbe se lahko pregledajo in posodobijo glede na razvoj razmer in izdajo 
novih odredb s strani javnih organov.

Te določbe je treba sprejeti in jih uresničiti z občutkom odgovornosti v perspektivi 
splošnega dobra, ne da bi pri tem povzročili nepotreben alarm, in pogled se je obrnil 
proti Devici Mariji, ki je tu v Trstu spoštovana in okrašena kot Madonna della Salute: 
v tem težkem trenutku se bomo, tako kot naši predniki, obrnili nanjo in se obrnili na 
njeno materinsko zaščito in njeno pomoč naši Cerkvi in  vsem tistim, ki so se znašli 
v trpljenju, strahu in negotovosti. Posebno molitev si bomo rezervirali za tiste v naši 
občini, naši regiji in prefekturi - s katerimi imamo neposreden in stalen stik - in 
predvsem v zdravstvenih ustanovah nosijo veliko breme, da se morajo spoprijeti z 
izrednimi razmerami COVID-2019 .

Trst, 24. februar 2020

OPOZORILO: prevod v slovenskem jeziku je bil samodejno izveden v sili 
razmer s pomočjo računalniške opreme. Edino uradno in celovito 
besedilo je na voljo v italijanskem jeziku.


