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Praznik Vseh svetih. Ne spominjamo se samo tistih, ki so bili skozi zgodovino 
razglašeni za svetnike, marveč tudi mnogih naših bratov, ki so v polnosti in z 
ljubeznijo živeli svoje krščansko življenje v preprostosti in skritosti. Med temi je 
gotovo mnogo naših sorodnikov, prijateljev in znancev. 
Praznujemo torej praznik svetosti, tiste svetosti, ki se včasih ne kaže v velikih delih 
ali izrednih uspehih, ki pa zna zvesto in v vsakdanjosti živeti krstne obveznosti. 
Svetost, ki sestoji iz ljubezni do Boga in do bratov. Zveste ljubezni vse do tega, da 
pozabiš nase in se popolnoma podarjaš drugim, kot je življenje tistih mater in 
očetov, ki se žrtvujejo za svoje družine tako, da se z veseljem znajo odpovedovati 
mnogim rečem, mnogim načrtom in osebnim planom, čeprav to ni vedno lahko. 
Toda če je nekaj, kar zaznamuje svetnike, je to, da so resnično srečni. Odkrili so 
skrivnost resnične sreče, ki prebiva na dnu duše in ima svoj vir v ljubezni do Boga. 
Zato svetnikom pravimo, da jim je blagor. Blagri so njihova  pot, njihov cilj na poti v 
domovino. Blagri so pot življenja, ki nam jo Gospod kaže, da bi mogli hoditi po 
njegovih sledeh. V današnjem evangeliju beremo, kako jih je Jezus razglasil pred  
veliko množico na gori v bližini Galilejskega jezera. 
Blagri so Kristusov profil (način ravnanja) in zato tudi kristjanov. Med njimi bi rad 
poudaril enega: »Blagor krotkim.« Jezus pravi o samem sebi: »Učite se od mene, ker 
sem krotak in v srcu ponižen« (Mt 11,29). To je njegov duhovni profil, ki nam 
razodeva bogastvo njegove ljubezni. Krotkost je način bivanja in življenja, ki nas 
približa Jezusu in nas združuje med sabo. Napravi tako, da pustimo ob strani vse, 
kar nas ločuje in zoperstavlja, in iščemo vedno nove načine, da bi napredovali na 
poti edinosti. Spremembe v okolici nastanejo posledično zaradi krotkosti našega 
srca. S krotkostjo razumemo veličino Boga in ga iskreno častimo; to je tudi drža 
tistih, ki nimajo kaj izgubiti, ker njihovo edino bogastvo je Bog. 
Blagri so na nek način kristjanova osebna izkaznica, ki ga kaže kot Jezusovega 



učenca. Poklicani smo, da nam bo blagor, da bomo Jezusovi učenci s tem, da se z 
Jezusovim duhom in ljubeznijo soočamo z bolečinami in stiskami našega časa. V tem 
smislu bomo lahko odkrivali nova stanja, ki jih bomo lahko živeli v obnovljenem in 
vedno aktualnem duhu: blagor tistim, ki z vero prenašajo bolečine, ki jim jih drugi 
zadajejo, in jim iz srca odpustijo; blagor tistim ki pogledajo v oči zavržene in 
odrinjene in jim pokažejo svojo bližino; blagor tistim, ki v vsakem človeku 
prepoznajo Boga in se trudijo, da bi ga tudi drugi prepoznali; blagor tistim, ki branijo 
skupni dom in zanj skrbijo; blagor tistim, ki se odrečejo lastnemu blagostanju v 
dobro drugih; blagor tistim, ki molijo in delajo za popolno edinost kristjanov... Vsi ti 
so prinašalci Božjega usmiljenja in nežnosti, in za gotovo bodo od njega prejeli 
zasluženo plačilo. 
Dragi bratje in sestre, poklicanost k svetosti velja za vse in jo je treba sprejeti od 
Gospoda z duhom vere. Svetniki nam s svojim življenjem in priprošnjo pri Gospodu 
dajejo pogum, in mi potrebujemo drug drugega, da bi postali sveti. Pomagajmo si 
postati sveti! Skupaj prosimo milost, da z veseljem sprejmemo ta klic in skupaj 
delajmo, da bi ga mogli dovršiti. Svoje želje in dialog v iskanju polne edinosti med 
vsemi kristjani zaupajmo nebeški Materi, Kraljici vseh Svetnikov, da bomo 
blagoslovljeni v svojih prizadevanjih ter dosegli svetost v edinosti.  Papež Frančišek 
 

BESEDA ŽIVLJENJA  ZA NOVEMBER – ENO SAMO TELO 
 

»Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo« (Rim 12,15)   

Apostol Pavel je kristjanom v Rimu osvetlil velike darove, ki jih je Bog podaril 
človeštvu v Jezusu in z darom Duha. Potem pa jim razkriva, kako naj odgovorijo na 
prejeto milost, predvsem v odnosih med seboj in z vsemi. 

Pavel jih vabi, naj preidejo od ljubezni do tistih, ki imajo isto vero, k evangeljski 
ljubezni do vseh ljudi, kajti za kristjane ljubezen nima meja, niti ne more biti 
omejena na nekatere. 

Zanimiva posebnost: na prvem mestu Pavel omenja delitev veselja z brati. Po 
mnenju vélikega cerkvenega očeta Janeza Zlatoustega ljudje zaradi nevoščljivosti 
mnogo teže delimo veselje drugih kakor njihove bolečine. 

Lahko bi se zdelo, da je takšno življenje preveč nedostopna gora, da bi se nanjo 
lahko povzpeli, da je vrh, ki ga ni mogoče doseči. Vendar pa to lahko uresničimo, saj 
verne podpira Kristusova ljubezen, od katere nas ne more nič in nihče nikoli ločiti. 

 

»Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo« 
 

Ko je Chiara Lubich razlagala ta Pavlov stavek, je zapisala: »Da bi ljubili krščansko, 
je treba “postati eno” z vsakim bratom /.../: stopiti kar najgloblje v duha drugega, 
zares razumeti njegove težave, njegove zahteve, z njim deliti njegove bolečine, 
njegove radosti; skloniti se moramo nad brata, na neki način postati on, postati 
drugi. To je krščanstvo: Jezus je postal človek, je postal mi, da bi mi postali Bog. Tako 
naš bližnji čuti, da je razumljen, je olajšan.« 



To je vabilo, da se postavimo “v kožo drugega”, to je konkreten izraz prave ljubezni. 
Morda je materina ljubezen najlepši zgled, da osvetlimo to besedo, uresničeno v 
življenju: mati brez sodb in predsodkov deli veselje z otrokom, ki se veseli, in jok s 
tistim, ki trpi. 

 

»Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo« 
 

Skrivnost, kako živeti ljubezen v tej razsežnosti, ne da bi se zaprli v svoje skrbi, v 
tisto, kar je za nas koristno, v svoj svet, je naslednja: okrepiti moramo zedinjenje z 
Bogom, odnos s Tistim, ki je sam vir ljubezni. Pravijo namreč, da je krošnja drevesa 
pogosto tolikšna, kolikšen je premer njegovih korenin. Tako se bo zgodilo tudi pri 
nas: če bomo dan za dnem poglabljali svoj odnos z Bogom, bo v nas rasla tudi želja, 
da bi delili veselje in nosili bremena tistih, ki so ob nas. Naše srce se bo odprlo in bo 
vedno bolj sposobno sprejeti vase vse tisto, kar v sedanjem trenutku živi brat, ki je 
ob nas. Zaradi ljubezni do brata pa se bo še poglobil zaupen odnos z Bogom. 

Ko bomo živeli tako, bomo videli, da se spreminja okolje, v katerem živimo, začenši 
pri odnosih v naših družinah, šolah, na delovnih mestih, v skupnostih, in s 
hvaležnostjo bomo izkusili, da se iskrena in zastonjska ljubezen prej ali slej vrne in 
postane medsebojna. 

To je močna izkušnja dveh družin, prva je krščanska, druga pa muslimanska. Druga 
z drugo sta delili težave in trenutke upanja. Ko je Ben hudo zbolel, sta bila Tatiana in 
Paolo do konca v bolnišnici z njegovo ženo Basmo in obema otrokoma. Čeprav je 
Basma trpela, ker je izgubila moža, je s svojimi prijatelji kristjani molila za nekega 
drugega hudo bolnega človeka, na preprogi, obrnjeni proti Meki. In je povedala: 
»Največje veselje je v tem, da se čutimo del enega samega telesa, v katerem ima 
vsak v srcu dobro drugega.«                                                                              Letizia Magri 
 

ZAHVALJUJTE SE GOSPODU … 
 

»Zahvaljujte se Gospodu, kličite njegovo ime,oznanjajte med narodi njegova dela, 
razglašajte, daje vzvišeno njegovo ime« (Iz 12,14). 
Ob zahvalni nedelji smo povabljeni, da tudi mi pomislimo, komu in kako naj se 
zahvalimo za vse dobro, kar nam je storil. Komu? Samo po sebi nam pride misel, da 
se moramo zahvaliti Gospodu Bogu, od katerega prihaja »vsak dober dar in popolno 
darilo« (Jak 1,17). Ostaja pa še vprašanje: kako? 
Letos obhajamo 200-letnico rojstva duhovnika Jurija Humarja, ki ga bolj poznamo 
kot čudodelnika s Primskovega. V pismih svojim sorodnikom, zlasti bratu Lovrencu 
in nečakinji Filemoni, večkrat poudarja, da Bogu ne moramo narediti nič dobrega. 
Bog je »dobrota, vsa dobrota, najvišja dobrota«, kakor je sv. Frančišek Asiški zapisal 
bratu Leonu. Ljubezen do Boga pa lahko kažemo preko ljubezni do bližnjih, kakor je 
povedal Jezus: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni 
storili« (Mt 25,40). Zato lahko upravičeno sklepamo, da je s hvaležnostjo in zahvalo 
podobno. Če ljubezen do Boga kažemo z ljubeznijo do bližnjih, tudi hvaležnost do 



Boga lahko kažemo z ljubeznijo do bližnjih. 
Zato bi kot škof hvaležnost Bogu najprej izrazil z zahvalo duhovnikom. Okoliščine so 
prej neugodne kot ugodne, vi pa, dragi bratje, ne glede na okoliščine ostajate zvesti 
in prepričujete, svarite in spodbujate z vso potrpežljivostjo in poučevanjem (prim. 2 
Tim 4,2). Hvala vam, dragi bratje, ker ste pastirji in ne najemniki. 
Rad bi se zahvalil tudi vsem pastoralnim sodelavcem. V vas se uresničuje Pavlova 
beseda, da so različne službe, različna dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh, kajti 
vsakemu se razkritje Duha daje v korist vseh (prim. 1 Kor 12,5–7). Hvala vam, da s 
službami in deli gradite Kristusovo skrivnostno telo, ki je Cerkev. 
Redovniki in redovnice med nami živijo kot povabilo in obljuba prihodnosti. Za nas 
so priče mogočnega delovanja Duha, ki veje, kjer hoče. Zahvaljujem se za delovanje 
apostolskih redov v različnih oblikah pastorale, kontemplativnim pa za zvesto 
molitev in vztrajanje pred Najsvetejšim za vse potrebe naše Cerkve in našega 
naroda. 
Ne morem mimo iskrene zahvale vsem tistim, ki svoje ure in dneve živijo 
odmaknjeni od sveta, obenem pa so s Kristusom združeni preko trpljenja, 
osamljenosti in onemoglosti. Bratje in sestre bolniki in ostareli, vaša molitev in 
darovanje trpljenja sta mogočen krik Gospodu za potrebe sveta in Cerkve. Bog naj 
vam povrne vse izmoljene rožne vence in iztrpljene ure in dneve. Rad bi vas povabil 
še k temu, da se ozrete okoli sebe in pomislite, za kaj in kako bi se bilo treba 
zahvaliti človeku, ki sedi ob vas, ženi ali možu, ki živi ob vas, otrokom, ki izhajajo iz 
vas in rastejo z vami, pa še toliko drugim, ki so del vašega življenja, čeprav se morda 
včasih tega niti ne zavedate. 
Bratje in sestre, na zahvalno nedeljo vsi skupaj povejmo veselo zahvalo Bogu ter 
bratom in sestram za vse dobro, kar so nam storili. msgr.        Stanislav Zore,nadškof  

ODLOŽITE BREMENA SRCA 
 

Pod tem naslovom bo dve soboti v novembru (16. in 23. 11.) od 9.00 do 17.00 
potekal seminar v veroučni učilnici v Kulturnem domu Poljane nad Škofjo Loko.  
Namenjen je vsem, ki so preživeli ali se soočajo z neko preizkušnjo, bolečino, 
izgubo, žalovanjem ali neodpuščanjem.  S pomočjo Božje besede in skupine se 
bomo učili izročati rane srca pod križ in stopiti na pot ozdravljenja. 
Skupina je primerna za vse stanove in starosti, saj so to teme iz vsakdanjega 
življenja. 
1. Kaj so srčne rane in kako jih zdravimo? 
2. Če nas Bog ljubi, zakaj trpimo? 
4. Kako se lahko Bogu pritožim v svoji stiski? 
5. Kaj se dogaja, ko nekdo žaluje? 
7. Prinesti bolečino h križu 
8. Kako lahko odpustimo drugim? 



9. Razvijati odpornost za preizkušnje življenja 
Način dela: seminar sestavljajo kratki nagovori, pogovor v parih ali manjših 
skupinah na določeno temo, utrinki Božje besede in odziv nanje; izkustvene vaje; 
skupna molitev.  
Za delo potrebujete Sveto pismo, zvezek in pisalo. 
Program poteka pod okriljem Svetopisemske družbe Slovenije in Trauma Healing 
Institute. Vodiva ga s. Meta Potočnik in Darja Robba.  
Seminar je brezplačen, prispevek je le za kosilo.  
Potrebne so prijave pri s. Meti 031/236 729 ali meta.potocnik1@gmail.com. 
 

TEDEN ZAPOROV 2019 
 

V tednu od 17. do 23. novembra bomo tudi letos obhajali teden zaporov. Vsako 
leto se obhaja v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih krščanskih Cerkva ter 
skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb 
vseh, ki se jih dotika beseda zapor: zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih 
dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Kaj je zate svoboda & si ti svoboden?«. Božja 
volja in namen za vse ljudi je osvoboditev – osvoboditev, da bi bili takšni ljudje, kot 
nas je ustvaril. V zaporu so mnogi ljudje, ki jim je pogosto težko verovati, da ima 
Bog sploh kakšen interes za njih in njihova življenja. Težko sprejemajo idejo, da so 
ustvarjeni po Božji podobi in ne zmorejo upati v prihodnost z Bogom, brez 
kriminala, aretacij in zapora. Tudi vsi tisti, katerih življenja so prepletena s kaznivimi 
dejanji in njihovimi učinki, ali tisti, ki jih delo pripelje v stik z destruktivnostjo 
kaznivih dejanj, pogosto le stežka vidijo novo prihodnost, ki jim je obljubljena s 
Kristusovo svobodo. 
S skupno molitvijo za vse, ki pridejo na kakršen koli način v stik s kazenskopravnim 
sistemom, se vključujemo v delovanje Božje zaveze odrešenja – da bi vsaka oseba, 
Bogu dragocena, lahko odkrila, kaj zares predstavljata odrešenje in svoboda. 
Župnijska občestva, skupnosti in različne ustanove bo k molitvi in medsebojni 
povezanosti vabil temu namenjen plakat. 
Besedilo na zadnji strani plakata je lahko ob posameznih dneh tedna v pomoč pri 
oblikovanju ene od prošenj za vse potrebe pri liturgijah. Naj nas letošnji teden 
zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi 
doživljajo zapor in težo življenja pod različnimi vidiki.     R. Friškovec, zaporniški vikar  
 

JESENSKO SREČANJE ČLANOV ŽPS IN ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV 
 

Škofi jski urad za laike vabi na srečanje članov ŽPS in drugih župnijskih sodelavcev, ki 
bo v soboto, 23. novembra (za člane ŽPS iz II. in IV. arhidiakonata oz. dekanij: 
Radovljica, Kranj, Šenčur, Tržič, Škofja Loka, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Grosuplje). 
Srečanje z naslovom Moj dragoceni biser bo potekalo v Zavodu sv. Stanislava, od 
9.00 do 13.00 (sledi skupno kosilo).                                      dr. Mojca Bertoncel, tajnica  
 

mailto:meta.potocnik1@gmail.com


EVROPSKO SREČANJE MLADIH – VROCLAV 
 

Od 28. decembra do 1. januarja bo v poljskem mestu Vroclav potekalo Evropsko 
srečanje mladih. Mlade spodbujamo k udeležbi na Romanje zaupanja na zemlji, ki v 
preprostem življenju in v taizejskem duhu združuje mlade že več desetletij. 
Mladi se lahko prijavijo v pripravljalno ekipo. To pomeni, da pomagajo pri 
organizaciji dogodka na Poljskem. Na srečanje se odpravijo dan prej kot drugi, 
strošek prevoza in romarskega paketa pa je 90 €. 
Druga možnost pa je, da se prijavijo v romarsko skupino. Strošek prevoza in 
romarskega paketa je 100 €. Na Poljskem bodo vsi poravnali še strošek pribl. 
65 €, ki ga bo določil organizator, Taizejski bratje. 
Več informacij lahko najdete na spletni strani katoliskamladina.si pod zavihkom 
Evropsko srečanje mladih ali pa preko e-naslova esm@katoliskamladina.si. 
 

SPOŠTOVANJE TELES UMRLIH, KRŠČANSKI POGREB, ŽARNI POKOP IN 
RAZTROS PEPELA /Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni 

pokop 
 

Vprašanje smrti in pogreba najdražjih se dotika človekovih zelo osebnih čustev, ki so 
pogosto povezana z nemočjo, žalostjo in strahom. Zato Cerkev od vsega začetka 
ponuja iz svoje duhovne zakladnice bogato simboliko in bogoslužna besedila, ki so 
namenjena tolažbi svojcev pokojnika, pa tudi občestva vernih. Po simbolih 
(znamenjih: križ, svetilka ob krsti ali žari, blagoslovljena voda…) in besedilih, ki nam 
jih namenja Cerkev, nas Sveti Duh Tolažnik usmerja v Kristusovo velikonočno 
daritev, da bi smrt razumeli v tesni povezanosti z veliko nočjo: kakor je Jezus Kristus 
trpel in umrl za nas ter tretji dan vstal od mrtvih, tudi mi upamo in verujemo, da se 
bo naša duša srečala s svojim Stvarnikom in bo naše telo deležno vstajenja. 
Pogrebno bogoslužje ni samo izročitev telesa rajnega v kraj zadnjega počitka v 
pričakovanju vstajenja od mrtvih, ampak je namenjeno tudi tolažbi svojcev in 
krščanske skupnosti ter izraža krščansko upanje v večno življenje. 
Visok odstotek žarnih pokopov, ki Slovenijo uvršča v sam svetovni vrh (82,9 % 
upepelitev vseh rajnih v letu 2014), zahteva, da se Cerkev na Slovenskem odzove na 
prevladujočo kulturo smrti uničenja z novo obliko »evangelizacije smrti«. Ta mora 
na novo ovrednotiti telo ter smrt povezati s krščanskim velikonočnim oznanilom.  
Pokop pokojnikovega telesa je za Katoliško Cerkev najprimernejša oblika slovesa od 
tistih, ki so se ločili od tega sveta in so odšli k Očetu, saj ohranja možnost spomina 
na pokojnega brata ali sestro in poudarja simbolno povezanost s Kristusovo 
velikonočno skrivnostjo. Nekaj pomembnejših točk iz Smernic: 
3. Vsak kristjan mora gledati na smrt kot na srečanje z Gospodom; v smrti se 
namreč na edinstven in najbolj oseben način srečata Bog in človek. 
4. Pogrebni obred je za svojce pokojnika posebna veroizpoved, s katero skupaj s 
krščanskim občestvom izpovedo svojo vero v posmrtno življenje in pričakovanje 



vstajenja teles poslednji dan. 
5. S polaganjem telesa v zemljo na blagoslovljenem pokopališču se na simbolni ravni 
spominjamo Kristusove velikonočne skrivnosti: trpljenja, smrti, polaganja v grob in 
vstajenja od mrtvih. Svetopisemska besedila navajajo podobe polaganja telesa v 
grob, praznega groba in poveličanega telesa vstalega Jezusa Kristusa kot dokončno 
Božjo zmago nad smrtjo, dobrega nad zlom, večnega nad minljivim. Kristjani smo 
povabljeni, da premišljujemo o velikonočni skrivnosti v povezavi z lastnim telesom, 
ki je bilo krščeno, maziljeno, je prejemalo zakramente in je tempelj Svetega Duha. 
Telo je v zemeljskem življenju sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po 
Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju. 
7. Simboli, obredi, kraj in besedila ob pogrebnem slovesu izražajo skrb in 
spoštovanje, ki ju imamo kristjani do telesa vsakega pokojnika, predvsem pa vero v 
vstajenje od mrtvih. Bogoslužna znamenja tako pri klasičnem pogrebu kakor pred 
upepelitvijo naj odsevajo krščansko upanje in vero v posmrtno življenje. Pri obredih 
naj sodeluje v čim večji meri župnijsko občestvo, da se tudi na tak način izrazi 
povezanost pokojnika in svojcev z župnijo ter zmanjša možnost dvomljivih zasebnih 
pobud. 
19. Če se iz tehtnih razlogov izbere kremacija (upepelitev) trupla, mora biti pepel 
pokojnika praviloma shranjen na svetem kraju, torej na pokopališču ali, če je 
primerno, v cerkvi oziroma na za to s cerkvene strani posebej namenjenem 
območju. 
20. Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, gozdu oziroma na pokopališču, je 
krščansko nesprejemljiva, saj je v takšnih primerih bolj poudarjena ljubezen do 
narave, to je želja ostati povezan s tistim, s čimer je bil pokojnik povezan v 
zemeljskem življenju, kot pa z Bogom in bližnjimi. Pri tem ni prostora za upanje na 
večno življenje in življenje v Bogu. 
21. Raztros pepela izpušča možnost za molitveno spominjanje pokojnika, ki izhaja iz 
obiskovanja grobov. Kdor nima groba, ne dopušča spomina, zato hitro pride do 
pozabljanja. Če ni določenega kraja pokopa, groba, ne more biti molitve niti 
spomina, s tem pa se hitreje izbriše sled o obstoju določene osebe. Naslednjim 
generacijam se tako odvzame vsaka možnost zgodovinskega spomina. 
22. Raztros pepela ni dovoljen v zrak, zemljo, vodo ali na pokopališče kakor tudi 
pretvorba pepela v spominke, zlatarske izdelke ali druge predmete, saj v teh 
primerih ne moremo upoštevati higienskih, socialnih ali ekonomskih razlogov, ki bi 
utemeljevali odločitev za kremacijo 
24. V primeru pogreba nerojenega ali mrtvorojenega otroka se upošteva določilo v 
navodilu Kongregacije za nauk vere Donum vitae iz leta 1987, da je treba človeška 
telesa ali embrije, ki so bili hote ali nehote splavljeni, spoštovati kakor posmrtne 
ostanke drugih oseb. Pokop in bogoslužno opravilo se obhajata, kakor je opisano v 
pogrebnem obredniku Krščanski pogreb, pri čemer se upoštevajo ustrezne 



prilagoditve glede na okoliščine. 
25. Pogreb nerojenega oziroma mrtvorojenega otroka se vpiše v mrliško knjigo. 
26. Pokop ali upepelitev mrtvega ploda se ne glede na njegovo razvojno starost 
lahko opravi na podlagi izrecne želje staršev. Pokop ali upepelitev se opravi na 
podlagi zdravniškega poročila porodničarja oziroma ginekologa o vzroku smrti. 
27. V primeru izročitve telesa v znanstvene namene se obhaja pogrebni obred, 
kakor je predpisan v obredniku Krščanski pogreb, pred samo izročitvijo oziroma 
izvedbo medicinskih postopkov. 
29. V jedru krščanstva je prepričanje, da smo zaradi neumrljivosti duše presežni in 
večni, kar bi morali poudarjati tudi ob vprašanju upepelitve telesa. Ne nazadnje v 
veroizpovedi izpovedujemo svojo vero v vstajenje mesa z besedami: »In tretji dan je 
od mrtvih vstal« ter »In pričakujem vstajenja mrtvih«. 
30. Ponovno je potrebno ovrednotiti stare običajev bdenja in molitve pri pokojniku. 
31. Voditelj pogrebnega opravila naj se nanj skrbno pripravi in v nagovoru navzočim 
predstavi pomen simbolov in upanja v večno življenje. Prav posebej naj bo pozoren 
do tistih, ki se ob pogrebu udeležijo bogoslužja, pa niso katoličani ali so oddaljeni od 
Cerkve; pogrebni obred je za številne prvi ali edini stik z vero in Cerkvijo, zato je 
pomembno, kako bodo doživeli in razumeli liturgijo. Obenem je to priložnost za 
nagovor in krščansko oznanilo oddaljenim kristjanom. 
34. Pred praznikom vseh svetih in dnevom spomina na verne rajne naj po župnijah, 
katoliških ustanovah in društvih potekajo kateheze, nagovori, srečanja ali nedeljske 
pridige na temo pomena telesa v krščanstvu in o spominjanju rajnih tudi po smrti. 
Molitev, darovanje svetih maš, obiskovanje pokopališč in udeležba na pogrebu naj 
ne bodo podrejeni potrošni kulturi materializma ali razkazovanju, ampak naj se 
osmisli bogata govorica simbolov v povezavi s Kristusovo velikonočno daritvijo in 
življenjem duše po smrti. 
35. Vernike je treba vzgajati k obiskovanju grobov, k redni molitvi za rajne in 
darovanju svetih maš kot posebnih milostnih trenutkov spominjanja rajnih in 
njihovega izročanja Bogu. 
36. Vernike je treba na primeren način poučiti o pomenu, ki ga ima za verne duše 
darovanje svetih maš za rajne, da se izognemo popačenemu in izkrivljenemu 
pojmovanju maše (npr. zakup maše, magični učinki itd.). Svete maše za rajne so 
starodavna praksa Cerkve, ki verne duše priporoča Božjemu usmiljenju. Po skupni 
molitvi občestva duše v vicah, ki potrebujejo očiščenje, to lažje dosežejo in so 
deležne odrešenja.  
 

KRSTI V NOVEMBRU bodo zadnjo nedeljo (24. 11.) med sveto mašo ob 10. uri. 
Priprava za starše bo v torek, 19. novembra, ob 18h v učilnici. Otroka priglasite za 
krst z rojstnim listom in Družinsko knjižico v župnijski pisarni v Kulturnem domu do 
nedelje, 17. novembra. Za stik z župnikom uporabite telefon… 
 



»Ne izgubljaj časa z mislijo na preteklost. Če si jo dobro porabil, se zahvali Bogu, 
če pa si jo slabo, obžaluj in zaupaj v dobroto Nebeškega očeta« (p. Pij)  
 

 

Glasilo Pod Martinovim plaščem izdaja Župnija Poljane nad Škofjo Loko;  zanj Jože Stržaj, župnik; GSM  041 773 746; 
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