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Zadeva: Pobuda k ponovnemu razmisleku o možnih oblikah petja pri bogoslužju v danih 
razmerah 
 
 
Spoštovani! 
 
V soboto 13. marca 2021 je preko videokonference potekal redni občni zbor Slovenskega 
Cecilijinega društva, na katerem je pod točko »Razno« veliko naših članov izrazilo prošnjo, 
da bi v njihovem imenu posredovali pri Slovenski škofovski konferenci za možnost postopne 
in delne odprave prepovedi petja pri bogoslužju. 
 
Popolnoma se zavedamo nevarnosti širjenja virusa SARS-Cov-2 v času, ko krivulja števila 
okužb ne upada. Menimo pa, da je ob tem potrebno upoštevati tudi okoliščine, v katerih se te 
nove okužbe pojavljajo. Zavedamo se tudi, da zaradi nevarnega širjenja virusa z aerosoli 
spada petje med bolj tvegane dejavnosti. Kljub temu menimo, da bi s skrajno odgovornim 
ravnanjem lahko vsaj delno omogočili cerkveno petje in s tem bistveno pripomogli k 
slovesnemu obhajanju bogoslužja, še posebej ob prihajajočih velikonočnih praznikih. 
 
Ob tem dovolite, da navedemo nekaj okoliščin, ki tej pobudi, kljub številnim nasprotnim 
mnenjem, ob striktnem upoštevanju varovalnih ukrepov dajejo vsaj nekaj možnosti za 
uresničitev: 

 Dosledna uporaba zaščitnih mask ob zadostni razdalji tudi med petjem bistveno 
zmanjšuje tveganje za prenos okužbe. 

 Prostorska omejitev 30 m2 na posameznika oz. družino je ustrezna omejitev, ki ob 
uporabi zaščitnih mask preprečuje širjenje virusa tudi med petjem. Petje se namreč 
lahko omeji le na pevski kor, ki je v mnogih cerkvah primerno oddaljen od preostalega 
prostora v cerkveni ladji. Kjer temu ni tako, za zagotovitev večje izoliranosti obstaja 
tudi možnost uporabe za to predvidenih pleksi stekel. 

 Pri izbiri pevcev je možno upoštevati tudi koronavirusno prebolevnost ali 
precepljenost. 
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 Osnovna oblika sodelovanja s petjem pri bogoslužju so mašni vzkliki in odpevi. V tem 
primeru je neizbežno sodelovanje vsega navzočega občestva, kar pa ob nižji – 
govorni – intonaciji in kratkemu trajanju skoraj ne predstavlja razlike med govorom in 
petjem. 

 Pri stalnih in spremenljivih mašnih delih bi petje navzočega občestva odsvetovali, ob 
tem pa, kot določajo tudi Navodila o glasbi pri svetem bogoslužju (1967) v 15. členu, 
vzpodbudili, naj bi to sodelovanje bilo »najprej notranje, tako da namreč verniki 
svojega duha uskladijo s tem, kar izgovarjajo ali poslušajo, ter da sodelujejo z 
nadnaravno milostjo«. 

 
Zavedamo se, da sprejetje tovrstne delne sprostitve petja pri bogoslužju ni povsem v vaši 
pristojnosti, ampak v pristojnosti odločevalcev na strani Vlade Republike Slovenije, katere 
delo podpiramo. Menimo pa, da bi pravilno izvajanje zgoraj navedenih predlogov bistveno 
pripomoglo k doživljanju skrivnosti naše vere in ne bi povečalo tveganja za širjenje okužbe.  
 
Zato spodbujamo k ponovnemu razmisleku in predvsem zelo jasni opredelitvi navodil v zvezi 
s petjem pri bogoslužju. Trenutno se namreč pojavljajo številni primeri, ko se po posameznih 
župnijah lotevajo petja vsak po svoji odgovornosti in s tem predstavljajo tvegano dejavnost. 
 
Pripravljeni smo tudi na pogovor s pristojnimi pri Slovenski škofovski konferenci, po možnosti 
ob vključitvi strokovnjakov z epidemiološkega področja, s katerimi bi uskladili poglede na 
problematiko in jih posredovali vladnim institucijam.  
 
V upanju na ugodno rešitev naše pobude vam želimo obilo blagoslova pri vašem delu in vas 
lepo pozdravljamo. 
 
 
 

za izvršni odbor Slovenskega Cecilijinega društva 

 Gregor Klančič, 
predsednik 


