
NAVODILA ZA ČIŠČENJE in KRAŠENJE CERKVE - IDRIJA 

Najprej se zahvaljujemo vsem, ki dvakrat na leto župnijsko cerkev očistite in skromno 
okrasite, da je primerno pripravljena za bogoslužje,  prosimo pa, da se držite teh 
navodil: 

ČIŠČENJE: 
Se ponavadi opravi v soboto dopoldne, zberemo se približno ob 8.30 (lahko pa se 
sporazumno skupina dogovori tudi za popoldne)  

1.  Vsak ve, kje  v zakristiji je predal, v katerem so oštevilčeni ključi.  

KLJUČ št. 5 odpre vrata levo pri oltarju, da pridete do sesalca, s katerim očistite 
preproge pred oltarjem, ter sedeže in klečalnike v klopeh, lahko pa tudi celotno cerkev.    
                                           
KLJUČ št. 14 odpre dvoje vrat: omaro levo od vhoda v cerkev, kjer so metle in smetišnice 
in desno od vhoda, kjer so vedra. Z omelom rajši ne pometajmo, da ne bomo zaprašili cele 
cerkve, pač pa kar pri pomivanju poberemo še smeti. Vodo moramo zato večkrat zamenjati.  

KLJUČ št. 16 odpre vrata  pod stopnicami na kor, kjer je “parkiran” voziček z dvema 
vedroma za pomivanje tal, čistila, krpe in posode za rože in vaze. 

Eden od KLJUČev št. 19, ki nosi oznako Karitas, je od vhodnih vrat na vrt. 

V plavo vedro natočimo toplo čisto vodo in ji dodamo eno žlico čistila CRYSTAL CLEAN   
(ne več, ker škodi kamnu in drsi). Rdeče vedro pustimo prazno in vanj otiskamo pomivalko. 
Otiskač je nameščen seveda na rdeče vedro. Umazano vodo, s katero smo pomivali tla in 
vaze, zlijemo v kanal pred župniščem. Vsaka dva meseca enkrat pa čistilo nadomestimo z      
NEGOVALNIM MILOM ZA KAMEN (prvo soboto v februarju, aprilu, juniju, avgustu, 
oktobru in decembru.       
                          
Z DIŠEČIM ČISTILOM NA OSNOVI ALKOHOLA pobrišemo naslone za roke v klopeh… 

2.  K čiščenju cerkve spada tudi dvorišče pred cerkvijo, ki ga pometemo kadar je potrebno in 
WC v župnišču, ki ga ljudje uporabljajo ob nedeljah in med tednom. 

V ženskem stranišču boste našli čisto vse, kar je potrebno za čiščenje. Nikoli – ne vedra, ne 
krp ne prenašajte ven iz stranišča, ampak po opravljenem delu pustite vse tam, kjer ste našli. 

Na oknu so rokavice za čiščenje. Krpe razgrnite čez kanglo, torej nikoli ničesar iz stranišča 
ven, da se zadeve ne pomešajo. 

3. K čiščenju cerkve spadajo tudi svečniki, ki so pred oltarjem, da jih vsako soboto očistite z 
najbolj vročo vodo in primerno krpo.  



KRAŠENJE: 
Skupina, ki čisti cerkev poskrbi tudi za skromno okrasitev, torej prinese rože. 

V adventnem in postnem času ne postavljamo nobenih rož. Ko je ‘čas med letom’ (to je kar 
33. tednov), je okrasitev skromna, sicer ne bi bilo nobene razlike med velikonočnim časom ali 
kakšnimi drugimi velikimi prazniki, ko je okrasitev bolj razkošna. 

Pred podobo Janeza Krstnika nikoli ne postavljamo cvetja, razen 24. junija, pred podobo 
Marije pa  v primeru, ko pričakujemo Marijin praznik in skromno obeležje v mesecu maju. 

1. Rože, ki so bile nameščene pred tednom dni ponavadi odstranimo (razen v primeru, da so 
nekatere še dobre, vendar jih prečistimo). Rož, ki jih zavržemo, ne damo v polivinil vreče 
ampak jih nesemo v posodi v strogo za to pripravljen zabojnik rjave barve – bio, zunaj 
cerkve.  

2. Gobe, ki niso več uporabne, zavržemo v zabojnik za mešane odpadke, ki je nameščen za 
vrati na vrtu. Gobe, ki bodo še uporabne postavimo v posebne posode, ki so prav tako 
zunaj na vrtu pod leseno klopjo, seveda jih prej splaknemo. Nad to klopjo so razobešene 
tudi krpe v kolikor jih bi potrebovali.  

3. Vaze, ki ne bodo več prišle v poštev dobro operemo v zakristiji in jih nesemo v omaro 
kamor spadajo.  

 
 
ZAKLJUČEK: 
Vsako stvar na koncu nesemo tja, kjer smo jo dobili in seveda tudi vse ključe! V primeru, da 
smo duhovniki doma, zadnji, ki odhaja pozvoni, če pa nas ni,  morate zakleniti tudi vrata iz 
cerkve v zakristijo (ključ je vedno v vratih) in potem greste skozi zakristijo ven, ter poskrbite, 
da so vrata župnišča zares zaprta.


