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PRIPOROČILA ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE ŽUPNIJSKE CERKVE 

Za termin čiščenja se vedno dan prej najavite župniku, da bo zanesljivo odprl cerkev 

in sanitarije.  

– Kaj vsebuje čiščenje cerkve 

 Ometanje pajčevin, ki so na dosegu. 

 Suho brisanje prahu na klopeh (ali z rahlo vlažno krpo – ne mokro!). 

 Čiščenje prtov na oltarjih - s čistim, posebej za to rezerviranim ročnim omelcem. 

 Sesanje predpražnikov v zakristiji in v preddverju. 

 Sesanje tal po cerkvi in prezbiteriju, v zakristijah in spovednici. 

 Sesanje in brisanje prahu na koru in stopnišču na kor. 

 Čiščenje stekel na nihajnih vratih 

 Pomivanje tal v cerkvi, zakristijah in WC-ju 

 Praznjenje smetnjaka v desni zakristiji in v preddverju cerkve. 

 Ometanje pajčevin na zunanjih strani vhodnih vrat v cerkev in zakristijo. Če dopušča čas: 

pletje gredic ob stopnišču pred vhodom v cerkev. 

– Kako čistimo, pripomočki 

 Vse MDENINJENE IN POZLAČENE POVRŠINE (svečniki, vrata tabernaklja …) 

ČISTIMO SAMO Z OMELCEM ZA PRAH – nikoli Z MOKRIMI KRPAMI! 

 Cvetlične dekoracije naj ne bodo prevelike, naj ne zakrivajo kipov, svečnikov, naj ne 

preprečujejo dostopa do tabernaklja. Na daritveni oltar ne postavljamo rož. 

 Že uporabljenih gob za krašenje (ki bi morda še bile uporabne) nikoli ne puščamo v 

prostoru pod stopniščem kora, ampak na podestu stopnišča leve zakristije, kjer je na 

policah pripravljen plastičen zaboj.  

 Odpadno cvetje in ostale odpadke odnesemo v zabojnike pod pokopališčem.  

 Vaze in druge posode za cvetlične dekoracije je potrebno temeljito umiti in 

posušene(obrisane) spraviti v omaro v WC-ju.  

 Krpe, ki ste jih uporabili pri čiščenju, je potrebno dobro splakniti ter obesiti na obešala 

v prostoru pod stopniščem kora.  

 Vse pripomočke za čiščenje je potrebno pospraviti na svoje mesto v prostor pod 

stopniščem kora. 

 Pri krašenju se za zaščito prtov (kadar je potrebno stopati na oltar), uporabi velika 

brisača, ki je shranjena v spodnjem predalu predalnika v duhovniški zakristiji. 

 Pod rože (ikebane, vaze …) na oltarjih vedno podložimo plastično prozorno podlago. 

Te se hranijo v omari WC-ja poleg vaz. 

 Sesalec je shranjen v levi zakristiji, pod stopniščem. Vrečke za sesalec se hranijo v nizki 

omari poleg sesalca, v spodnjem desnem predalu. 
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GENERALNO ČIŠČENJE (1. sv. obhajilo, sv. birma) 

 Dan pred čiščenjem omesti pajčevine in simse.  

 Čiščenje lestencev  -  v dosego rok se jih spusti s podstrešja. 

 Temeljito sesanje tepihov, oblazinjenih klopi, spovednice ter vseh talnih površin – tudi med 

klopmi. Ne pometamo, da ne dvigamo prahu. 

 Na klopeh temeljiteje obrišemo prah in jih namažemo z emulzijo za pohištvo. 

 Sesanje tal na koru in brisanje prahu. 

 Pomivanje oken v zakristiji, koru in nihajnih vratih. 

 Mokro čiščenje obeh zakristij, cerkve in WC-ja. 

 Ko se tla v cerkvi posušijo in je vse delo zaključeno, z emulzijo za tla namažemo tla v 

cerkvi (primerno je, da nekdo to naredi popoldne). 

 Urejanje okolice cerkve (pometanje, pletje…). 

Generalno čiščenje se lahko opravi že teden pred praznikom, tako  lahko v soboto počistite samo 

najnujnejše in pospravite staro cvetje ter vaze.  


