
IZ BULE O SVETEM LETU BOŽJEGA USMILJENJA 

25. Izredno je torej to sveto leto, da bi v vsakdanjem življenju živeli 

usmiljenje, ki ga Oče vselej izteza k nam. V tem jubileju se pustimo 

Bogu presenetiti. On se ne nikoli ne naveliča vrat svojega srca odpirati 

na stežaj, da bi znova pokazal, kako nas ljubi in da hoče z nami deliti 

svoje življenje. Cerkev močno čuti, kako nujno je oznanjati Božje 

usmiljenje. Njeno življenje je pristno in verodostojno, kadar 

prepričljivo oznanja usmiljenje. Dobro ve, da je njena prva naloga, 

zlasti v časih, kakršni so naši, ki so polni velikih upov in močnih 

protislovij, to, da z zrenjem Kristusovega obličja vse uvede v veliko 

skrivnost Božjega usmiljenja. Cerkev je prva poklicana, da je 

resnicoljubna pričevalka usmiljenja, ki naj ga izpoveduje in živi kot 

središče razodetja Jezusa Kristusa. Iz srca Trojice, iz najgloblje 

notranjosti Božje skrivnosti naj izvira in brez prenehanja priteka velika 

reka usmiljenja. Ta vir ne bo mogel nikoli presahniti, pa naj bodo tisti, 

ki se mu približajo, kakršnikoli že. Vsakič, ko ga bo kdo potreboval, bo 

lahko pristopil k njemu, saj je Božje usmiljenje brez konca. Tako 

nepreiskljiva je globina skrivnosti, ki jo zajema, tako neizčrpno je 

bogastvo, ki izhaja iz njega. 

V tem jubilejnem letu naj Cerkev postane odmev Božje besede, ki 

močno in prepričljivo doni kot beseda in dejanje odpuščanja, podpore, 

pomoči in ljubezni. Naj se nikoli ne naveliča nuditi usmiljenja in naj bo 

vedno potrpežljiva v tolaženju in odpúščanju. Naj Cerkev postane glas 

vsakega človeka in naj zaupno in brez prenehanja ponavlja: »Spomni 

se, Gospod, svojega usmiljenja in svoje ljubezni, ki je od vekomaj« (Ps 

25,6). 

 

KRAŠENJE in ČIŠČENJE 

 Cerkev Cerklje Krška vas Pevska učilnica 
OKTOBER Črešnice Dol. Krška vas MPZ Cerklje ob Krki 
NOVEMBER Gazice / Zasap Gor. Skopice Cerkveni MPZ 
DECEMBER Hrastje Dol. Skopice MPZ Cerklje ob Krki 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to veliko nalogo v 

župniji. Bog povrni. ☺ 

NOVEMBER / DECEMBER 2016 

 

Leto XXIX.      
Človek, ki se popolnoma preda v Božje roke,  

ni Božja marioneta, ni dolgočasna, prilagodljiva oseba …  
Samo človek, ki se popolnoma  

zaupa Bogu, najde pravo svobodo,  
veliko in ustvarjalno prostranost dobrega.  

Človek, ki se obrne k Bogu,  
ne bo manjši, temveč večji,  

kajti po Bogu in skupaj z njim bo postal Božji,  
bo postal resnično on sam. 

(Benedikt XVI.) 

 

Moja preteklost me ne skrbi več. Ona pripada Božjemu usmiljenju. 
Moja prihodnost mi še ne dela skrbi. Ona pripada Božji previdnosti. 

Kar me skrbi in kar me izziva,  
je sedanjost, ta pripada Božji milosti 

in predanosti mojega srca. 
(sv. Frančišek Asiški) 

maše na verne duše (ker ni dela prost dan, je sledeči razpored) 
2. 11. SRE SPOMIN VERNIH RAJNIH 
Cerklje 7'00 Pfeifer Zoran, 2. obl. 
Krška vas 17'00 Za vse verne rajne 
Cerklje 18'00 Po namenu svetega očeta 



6. 11.  NED zahvalna 2 Mkb 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Lk 20,27-38  

»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« (Lk 20,38) 
Cerklje 7'00 Za farane 
Krška vas 9'00 Horvatič Ana in vse ++ Horvatič 
Cerklje 10'30 Za srečo otrok / Rozalija, Ivan in Aleš Bevc (1. in 2. razred) 

7. 11. PON Ernest, opat 
Krška vas 18'00 Gačnik Joško in mama Terezija ter ++ Gačnik 

8. 11.  TOR Bogomir, škof 
Cerklje 6'30 Za rajne po namenu očenašev (maša s 5. razredom) 
Bolnica  19'00 Za pozabljene namene 

9. 11.  SRE Posvetitev lateranske bazilike 
drugje  Za rajne duhovnike 

10. 11.  ČET Leon Veliki, papež 
Cerklje 6'30 Za rajne po namenu očenašev (maša s 4. razredom) 

11. 11. PET Martin, škof  
Cerklje 18'00 Kodrič Martin in mama Mihaela 

12.11. SOB Jozafat, škof in mučenec 
Cerklje 18'00 Ivan Husnjak, obl.  

13. 11. NED 33. med letom Mal 3,19-20; 2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19 

»S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,19) 
Cerklje 7'00 Leopold Kerin, 8. obl. / za farane 
Krška vas 9'00 Brinovec Olga in starši ter Oblak Frančiška (1. in 2. razred) 
Cerklje 10'30 Piltaver Franc in Marija ter ++ iz družine Rudman 

14. 11.  PON   drugje      Nikolaj Tavelić, mučenec      Po danem namenu 

15. 11. TOR     drugje     Albert Veliki, škof                    Po danem namenu 

16. 11.  SRE     drugje     Marjeta Škotska, kraljica     Po danem namenu 

17. 11.   ČET Elizabeta Ogrska, redovnica 
Cerklje 18'00 Za rajne po namenu očenašev 

18. 11. PET Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla 
Cerklje 18'00 Jožica Ambrožič in Branko, 4. obl. 

19. 11.  SOB Matilda, redovnica 
Cerklje 18'00 ++ Špolar 

20. 11. NED KRISTUS KRALJ 2 Mz 17,8-13;2 Tim 3,14-4,2; Lk 23,35-43 
»In govoril je: 'Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!'« (Lk 23,42) 
Cerklje 7'00 Anton Račič, 6. obl. in ob r. dnevu Marije Račič 
Krška vas 9'00 Klemenčič Martin / za farane /                     birmanske skupine 
Cerklje 10'30 Zorič Anton, obl. in mama Natalija 
Cerklje 18'00 Dobrodelni koncert za KARITAS 

21. 11. PON Darovanje Device Marije / TEDEN KARITAS 
Krška vas 18'00 ++ družina Ravnikar  Kalin 

22. 11.  TOR Cecilija, mučenka / po maši srečanje pevcev in ŽPS 
Cerklje 18'00 Mira in Jože Špiler ter starši Špiler in Vida ter ++ Janževec 

23. 11. SRE Klemen I., papež / DAN RUDOLFA MAISTRA 
Cerklje  6'00 Za rajne po namenu očenašev 

24. 11.  ČET Andrej Dung, mučenec 
Cerklje 18'00 Žugič Angela 

25. 11.  PET Katarina Sinajska, mučenka 
Cerklje 18'00 Katarina Gramc, obl. in godovna 

26. 11. SOB Silvo, opat (zahvalno romanje) 
Cerklje 8'00 ++ Škoda 

27. 11. NED 1. adventna (leto A) Iz 2,1-5; Rim 13,11-14; Mt 24,37-44 
»Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« (Mt 24,36) 
Cerklje 7'00 Dvornik, oba brata in sestra 
Krška vas 9'00 Za farane 
Cerklje 10'30 Andrejaš Jožef, obl. Hrastje 20 

28. 11.  PON Katarina Laboure, redovnica 
Krška vas 18'00 Za rajne po namenu očenašev 

29. 11.  TOR Saturin, mučenec 
Cerklje 18'00 Oštir Terezija, oče Martin in sinova Jože in Franc, obl.  

30. 11.  SRE Andrej, apostol 
Cerklje 18'00 Miha Horžen ob rojstnem dnevu (1. 12.) in ++ Horžen in Žugič 

1. 12. ČET Eligij, škof 
Cerklje 18'00 Starši Dobravec, Jože in Martin, obl. 

2. 12.  PET Natalija, mučenka  PRVI PETEK (obisk bolnikov) 
Cerklje 18'00 Sonja Baznik (Pred mašo eno uro molitev pred Najsvetejšim.) 

3. 12.  SOB Frančišek Ksaver  PRVA SOBOTA / Pred mašo eno uro molitev 
Cerklje 18'00 Terezija Mladkovič, 3. obl. in oče Karel           / pred Najsvetejšim 

4. 12.  NED 2. adventna  Iz 11,1-10; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12 
»On, ki pride za menoj, vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.« (Mt 3,11) 
Cerklje 7'00 Ferenčak Ivan, obl.  
Krška vas 9'00 Jože Rutar, ob r. dnevu / za farane  
Cerklje 10'30 Družina Špiler  Župeča vas 29 

5. 12. PON Volbenk, škof (Dan reformacije) 
Krška vas 8'00 maša po namenu očenašev za rajne  
Cerklje 18'00 Obisk svetega Mikavža in igrica 

6. 12 TOR Miklavž, škof 
Cerklje 18'00 Jožica Ambrožič 

7. 12. SRE Ambrož, škof  
Cerklje 18'00 Rezika Močnik ob rojstnem dnevu 

8. 12. ČET BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 
Cerklje 6'30 Marija Račič  godovna in Anton 
Cerklje 18'00 Franc Potokar / sprejem ministrantov 

9. 12. PET Bernard Jezusov, redovnik 
Dom Brežice 16'00 Jazbec Stanislav 

10. 12. SOB Judita, svetopisemska žena 
Cerklje 18'00 Oštir Stanka 

11. 12.  NED 3. adventna Iz 35,1-6.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 
»Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni.« (Mt 11,5) 
Cerklje  7'00 Zorič Anton, obl., ter mama Natalija / Za farane 
Krška vas 9'00 Mož Tine in brat Tone Piltaver, Mirko Vesel in Joško Gerjevič  
Cerklje 10'30 Mama Terezija, obl., in oče Karel Mladkovič 

12. 12.  PON Devica Marija iz Guadalupe 
Krška vas 18'00 Piltaver Franc 

13. 12 TOR Lucija, mučenka 
Cerklje 18'00 Arh Janez in Ana, obl.  

V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me, prosim, 
obvestite. Za napake se opravičujem in jih bom skušal tekom nedeljskih oznanil popravit. 



SVETA ZNAMENJA V NAŠI ŽUPNIJI: 

Prilagamo še ne popoln seznam vseh božjepotnih znamenj, za katere vemo, da 

so bila ali pa so še vedno v naši župniji. Prosili bi, da kdor ve še kaj več, da bi 

posredoval še natančnejše podatke. Hvala ŽPS-ju in drugim posameznikom, ki 

ste posredovali podatke. Nekaj znamenj je že popisal David Smukovič v knjigi 

"Korenine Cerkljanske fare". Nekatera znamenja pa še kličejo k raziskovanju.  

BORŠT (več v knjigi Silvestra Lopatiča "Boršt skozi čas")  

- Križ: ni podatkov, kdaj je bil postavljen prvi križ. Stal je sredi vasi na mestu 

poleg lipe, kjer danes stoji kapelica. Ko se je leta 1912 zgradila kapelica na 

istem mestu, so ga prestavil h glavni državni cesti. Pred drugo svetovno 

vojno, leta 1941, so ga vaščani pred izselitvijo v izgnanstvo odstranili, ker 

so se bali, da ga bodo uničili Nemci. Po povratku iz izgnanstva so ga takoj 

postavili na novo. Leta 2011 pa so, zaradi dotrajanosti starega križa, 

postavili novega.  

- Kapelica Marije Brezmadežne: zgradili so jo vaščani leta 1912. Obnovili so 

jo leta 2001, njeno okolico pa polepšali letos (2016).  

 

CERKLJE OB KRKI 

- Farna Cerkev sv. Marka iz leta 1905. Posvečena 8. septembra 1906 (škof 

Anton Bonaventura Jeglič). Prezbiterij leta 1972 preurejen po načrtu arh. 

Bitenca. Barvna okna iz leta 1972 po načrtu akad. slikarja Staneta Kregarja. 

- Kip Marije na stari hiši pri Maticovih (sedaj Ograjšek). 

- Freska sv. Florijana na gasilskem domu.  

- Križ na pokopališču. 

- Križ pri cerkvi je bil postavljen v času župnikovanja g. Toneta Gnidovca. 

- Križ je bil tudi nasproti kasarn. 

- Križ je bil na Velikem bregu.  

- Križ je bil pri Tečonovih (sedaj Butarovih). 

 

ČREŠNJICE 

- Kapelica Srca Jezusovega sredi vasi je iz leta 1925.  

- Kapelica posvečena Mariji pri Žitnikovih. 

- Križ na koncu vasi ob potoku. Postavljen 30. aprila 2013 na pobudo Toneta 

Lajkoviča in Branka Jurečiča. 

 

GAZICE 

- Kapelica Žalostne Matere Božje.  

- Križ na dvorišču Martina in Marije  Majde Duhanič je bil prvotno 

postavljen v zahvalo za srečno vrnitev iz 1. svetovne vojne starega očeta 

Janeza Ignottija leta 1918. Postavil ga je na začetku gozda ob cesti Cerklje 

ob Krki  Gazic. Po 2. svetovni vojni je bil večkrat oskrunjen, zato sta ga 

leta 1954 Terezija in njena sestra Jožefa prestavili na domačo zemljo, kjer je 

še danes. Leta 2000 so ga domači popolnoma obnovili, blagoslovil pa ga je 

g. Tone Gnidovec.  

- Kapelica pri vinogradu Martina in Marije  Majde Duhanič je bila 

postavljena v zahvalo Mariji  materi družine. Blagoslovljena je bila 10. 5. 

2015.  

- Križ nad vinogradi (velik križ; blizu vasi Veliko Mraševo) iz leta 2007. 

- Križ pri Alojzu Retelju. 

- Križ pri Unetičevih.  

- Križ je bil pri Gramčevih.  

 

HRASTJE 

- Kapelica Marije Pomagaj; naknadno so v kapelico postavili kip Lurške 

Matere božje; blagoslovljena 15. 8. 1998. 

- Križ pri Arhovih; bil je že pred 2. svetovno vojno in še vedno stoji. 

- Križ na razpotju med Hrastjem, Črešnjicami in Zasapom – po vojni ga ni 

bilo več. 

- Križ pri Jurečičevih – stal je že pred 2. svetovno vojno in še nekaj časa po 

njej; danes ga ni več, ker je propadel zaradi dotrajanosti. 

- Kip sv. Florijana pri Žugičevih (postavljen v lini na štali).  

 

KRUŠČE 

- Kapelica Marije (Medžugorska); dal jo je postaviti Zevnik. 

 

KRŠKA VAS 

- Cerkev sv. Mohorja in Fortunata  verjetno 16 st., zvonik 18/19. st.  

- Kapelica na križišču v vasi; prenovljena in blagoslovljena 19. 10. 1997; 

restavatorska dela  križ in Marijin kip v kapelici opravil domačini Jože 

Privršek; celotno delo obnove je vodil Franc Germovšek. 

- Križ pri Piltaverjevih iz leta 2005; postavljen v zahvalo na pripravo Roka 

Turšiča na prejem 1. sv. obhajila; blagoslovljen 20. 5. 2005. 

- Križ na Lesovem dvorišču – v pripravi, da bi ga obnovili.  

- Freska sv. Florijana na gasilskem domu. 

 

RAČJA VAS 

- Kapelica Marije kraljice miru zgrajena leta 1912. Pred kapelico je na istem 

mestu stal križ.  

 

SKOPICE 

- Kapelica pri Kodričevih na Gor. Skopicah s kipom Žalostne Matere božje in 

kipom Srca Jezusovega (17./18. stoletje); kip Srca Jezusovega je kupil oče 

Tončke Kodrič.  

- Kapelica sv. družine pri Plavančevih na Gor. Skopicah. 

- Kapelica pri gasilskem domu na Dol. Skopicah; posvečena Zagorski Materi 

božji. 

- Kapelica pri Račečičevih iz leta 1931. 

- Križ na Dol. Skopicah pri odcepu za Boršt; star vsaj 100 let; obnovljen 

2014. 

- Kip Marije na hiši pri Ireni in Janiju Rudmanu  

- Freska sv. Florijana na gasilskem domu. 

 

 

 



ZASAVJE (vas, ki so jo uničile poplave in je ni več) 

 Cerkev sv. Nikolaja je bila skupaj s 14 hišami uničena v poplavah 

 januarja leta 1781. Slika sv Nikolaja v Brežicah v Rokovi cerkvi. 

ZASAP 

- Kapelica Žalostne Matere božje iz leta 1905. 

- Križ pri Ivanškovih. 

 

ŽUPEČA VAS 

- Kapelica Srca Jezusovega okoli 1920. 

- Kapelica Srca Marijinega okoli 1920. 

- Križ je nekoč stal pri Slakovih. 

- Križ je stal med Župečo vasjo in Račjo vasjo ob poti, ki vodi na 

Krko. 

- Cerkev sv. Aleksandra na Kusovem bregu prvič omenjena 1274. 

Valvazor je leta 1689 ne omenja več. 

 
SPOMINJAMO SE:  

 16. 10. 2016 - Blagoslov obnovljene 
Bušeške cerkve po potresu. Bušeča 
vas sicer ni del naše fare, smo pa z 
njimi zelo povezani in zato se te 
obnove skupaj z njimi še posebej 
veselimo. (foto in članek Rok Retelj: 

http://www.posavskiobzornik.si/novice/v-
potresu-poskodovana-cerkev-v-buseci-vasi- 
ima-novo-podobo) 

 
21. 10. 2016 - Otvoritve in blagoslov asfaltirane 
ceste (steze) med glavno cesto in Markovim 
trgom. (foto: Drago Marn; članek Rok Retelj 

http://www.posavskiobzornik.si/novice/v-cerkljah-
je-ulica-koncno-dobila-
svojo-pravo-podobo ) 
 
MIKLAVŽ 

Kot vsako leto nas bo 

tudi letos obiskal sveti 

Miklavž tako v 

Cerkljah kot v Krški vasi. . Za njegov 

prihod v Cerkljah se lahko prijavite pri 

Štefki Bevc ali pa po mašah 20. 11. ali 27. 

11. Lepo vabljeni. Otroci dramske skupine 

pripravljajo tudi lep program.  

KARITAS  

Pred nami je mesec november, ko se z molitvijo in dobrimi deli 

spominjamo naših pokojnih. Tudi letos smo vam pripravili blagoslovljene 

sveče, ki so hkrati tudi izraz našega dobrega dejanja. Dobite jih lahko 

zadaj v cerkvi, vrednost sveče pa je 1 €. S tem namenom boste darovali za 

potrebe Karitas. 

20. 11. - 27. 11. 2016 bo potekal teden Karitas z naslovom V objemu 

dobrote. V okviru tega tedna pripravljamo dobrodelni koncert in sicer v 

nedeljo, 20. 11. 2016, ob 18 uri v Gasilskem domu v Cerkljah ob Krki. S 

petjem in igranjem bodo nastopili domači in tuji glasbeniki.  

Zbirali bomo prostovoljne prispevke za družine in ljudi v stiskah.  

Vabimo vas, da se koncerta udeležite v čim večjem številu, saj nam bo s 

skupnimi močmi in dobrimi dejanji gotovo uspelo mnogim narisati 

nasmeh na obraz. 

Zadnja nedelja v mesecu nas bo popeljala v adventni čas. Tudi letos bomo 

člani Karitasa obiskali starejše in bolne po domovih. Pripravili smo 

posebno simbolno darilo - podstavek lesen križ V sredini križa je 

pripravljen prostor za svečko, lučko, ki naj vedno sveti na našo življensko 

vero, upanje in ljubezen. Te tri božanske kreposti so tudi napisane. 

Človek naj nikoli ne izgubi vere, upanja in ljubezni. Svečko, ki jo boste 

lahko prižigali ob molitvi ali ob obisku duhovnika na domu. 

Zahvaljujemo se za sodelovanje VDC-ju (Verstveno Delovni Center) ki so 

te spominke izdelali. Naj nas pri delu in medsebojnih odnosih varuje božji 

blagoslov! 

 
KONCERTI  

- Koncert MePZ Cerklje bo 5. novembra ob 19.00 v farni cerkvi. 

Vabljeni k poslušanju.  

- Koncert Sovic, pevski zbor učiteljic osnovne šole Cerklje ob 

Krki pod vodstvom Jerneja Fabjana, bo 13. novembra ob 17'00 

v kulturni dvorani gasilnega doma. To je njihov prvi samostojni 

koncert zato prav lepo povabljeni. .  

- 20. novembra bo 18'00 v Kulturni dvorani gasilnega doma 

Cerklje dobrodelni koncert Karitas. Dobrodelnost in kultura sta 

vedno hodila z roko v roki. Prisrčno povabljeni na koncert, kjer 

nastopa 10 različnih skupin. Poleg lepih točk je veliko vredna 

tudi, da ste storili dobro delo. Vabljeni.  

- Koncert klape Parangal bo v decembru. Vabljeni! 

- Božični koncert v Krški vasi bo 26. 12. ob 17'00. 

- Božični koncert v Cerkljah bo 27. 12. ob 18'00 v farni cerkvi. 

Vabljeni.  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSucWxs_XPAhUCWhoKHbrvB74QjRwIBw&url=http://www.sanvendemiano.tv/eventi/magie-dinverno-arriva-san-nicolo/&psig=AFQjCNHhJrK0f_BmSzkD5zGQeS0opayImw&ust=1477465858017125


ŽPS  

22. 11. na god svete Cecilije bomo imeli po skupni maši ob 18'00 

družabno srečanje ŽPS in pevcev. Lepo vabljeni! 
 

NABIRALNIKI  

V cerkvi sta dva nabiralnika in sicer eden za Karitas ter drugi za 

misijone. Kar boste oddali v nabiralnik za misijone, bo vse namenjeno 

za misijon g. Lojzeta Podgrajška v Malaviju, kjer je revščina in s tem 

potrebe velike. Nabiralnik pri svečkah pa je namenjen darovom za 

potrebe domače cerkve. Če oddate svoj dar bodite pozorni, da pade 

denar v celoti v skrinjico, ne da se zatakne v reži, da ga potem kakšen 

nepridiprav ne bi mogel izveči.   
 

ZAHVALNO ROMANJE 

Zahvalno romanje ŽPS, pevcev, bralcev in ostalih sodelavcev bo 26. 

11. 2016 (romanje v neznano). Odhod ob 13'00. Prijavite se v 

župnišču. 

 

"TOČKOVANJE" 

Nekateri starši so izrazili zaskrbljenost zaradi preveč ohlapnega 

vrednotenja tistih otrok, ki se pogosto udejstvujejo verskih dejavnosti, 

kot tistih, ki se zelo redko udejstvujejo. V ta namen bomo že ob koncu 

letošnjega leta poskusno naredili preverbo udejstvovanja v obliki točk. 

Ob koncu šolskega leta naj bi imeli birmanci vsaj 100 točk, 

prvoobhajanci 80 in ostali veroučenci, če želijo napredovati v višji 

razred vsaj 60 točk. Ob minimalni dobri volji in vestnosti je to lahko 

doseči. Drugače za otroke in starše to na zunaj ne pomeni nobene 

spremembe, ker so obiski pri verouku, mašah in raznih dejavnosti 

zabeleženi. Bo pa ta način spodbudil nekoliko medsebojno 

tekmovalnost in zraven tudi dvignil tisti minimum pri nekaterih, da 

dostojno in uspešno naredijo razred. Otrokom se na ta način šteje za 

dobro (točko) vsaka maša, petje pri maši, pevske vaje, ministriranje, 

ministrantske vaje, birmanske skupine, delitev Drobtinic, pomoč pri 

verouku, krašenje v cerkvi, prebrana knjiga pri Slomškovem bralnem 

priznanju (2), trikraljevska akcija (5), ... Tri stvari pa odvzamejo točke: 

neopravičljiv izostanek od nedeljske maše, nenarejene domače naloge 

in neopravičljiva odsotnost od verouka. Te tri stvari so osnovna 

dolžnost veroučenca, zato je prav, da jih ne zanemarja. Vesel sem, ker 

nekateri otroci zelo vestno opravljajo svoje veroučne obveznosti.  

November je čas, ki nas prav s tem, da nas sooči z minljivostjo 

življenja, usmerja k Bogu. Ali – če povemo drugače: sporočilo naše 

vere lahko svojo svetlobo resnično izžareva šele na tako temnem 

ozadju. Andrea Schwarz 

 

Ob vhodu v newyorško pristanišče je stal majhen svetilnik. Dolgo je zanj 

skrbela starejša vdova. Ko je bila mlada in se je poročila, sta z možem živela 

ob nekem drugem svetilniku. Tam se je zelo dobro počutila, saj je imela svoj 

vrt, na katerem je gojila zelenjavo in cvetje.  

Potem pa so moža premestili na svetilnik ob vhodu v luko. Ko je svetilnik 

prvič zagledala, se je hotela kar obrniti. Možu je odkrito povedala, da tam ne 

bo mogla živeti, saj je preveč samotno, pa tudi vrta ni bilo, in ni vedela, kako 

bo preživljala čas. 

Kljub vsemu je poskusila. Tam je preživela le nekaj let, ko se je njen mož 

močno prehladil. Prehlad je prešel v pljučnico. Odpeljali so ga na kopno v 

bolnišnico. Žena je ostala pri svetilniku in skrbela za luč. Čez nekaj časa je s 

čolnom priplul človek s sporočilom, da je njen mož umrl. Pokopali so ga na 

pobočju, ki je bilo s svetilnika lepo vidno. 

Ko se je žena vrnila s pogreba, je sklenila, da svetilnik zapusti. Toda že 

naslednje jutro je v daljavi zagledala možev grob. Zdelo se ji je, da ji  mož 

daje jasno sporočilo: »Skrbi za svetilnik!« Odločila se je ostati in skrbeti za 

svetilnik. Vedno, kadar je imela namen opustiti službo, je bilo dovolj, da je 

pogledala na grob in dobila isto sporočilo: »Skrbi za svetilnik!« 

Težko je, ko doživljamo izgubo, a če jo sprejmemo, lahko živimo. To ne 

pomeni pozabiti na izgubo, ampak uspeti, da z njo živimo. Kdor se izgublja v 

samopomilovanju in se smili samemu sebi, je izgubljen. Samo kdor se 

opogumi in začne živeti znova, zmaga. To nam sporočajo tudi naši pokojni. 

Tako je tudi žena verjela, da ji mož naroča, naj ostane pri svetilniku in 

nadaljuje poslanstvo. Po: B. Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči 

 
Gospod Jezus, izkusili smo bolečino in žalost  
in občutiti tvojo tolažbo.  
To tolažbo želimo deliti s tistimi,  
ki so sedaj žalostni.  
Pomagaj nam najti način,  
da pokažemo svoje sočutje z žalostnimi, 
osamljenimi, s tistimi, ki so obupani.  
Pomagaj nam, da bomo občutili,  
da si umrl, ker si nas ljubil.  
V gotovosti, da je tolažba,  
ki presega vsako spoznanje,  
tvoje vstajenje.  
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – A 



PASTIRSKO PISMO NAŠIH ŠKOFOV O KRŠČANSKEM POGREBU 

Dragi bratje in sestre! 

Ob letošnjem prazniku vseh svetih in vernih duš vam želimo škofje spregovoriti o 

vprašanjih povezanih s smrtjo in krščansko spoštljivim odnosom do človekovega 

telesa tudi po smrti. Junija letos smo zaradi nekaterih novih dejstev potrdili 

dopolnjene pastoralne smernice za krščanski pogreb, v oktobru pa je nova navodila o 

tej tematiki izdala tudi Kongregacija za nauk vere. V spremenjenih družbenih in 

kulturnih okoliščinah se hitro spreminja odnos do smrti in do umrlih. Želimo vam 

spregovoriti o smrti kot o sestavnem delu življenja, o poslavljanju in žalovanju kot o 

spominjanju na velikonočno skrivnost in o krščanskem pokopu telesa kot izročanju 

rajnega v Očetov objem. Med osrednja oznanila Cerkve spada vesela vest o življenju 

po smrti. Sv. Janez je v videnju gledal »veliko množico, ki je nihče ni mogel 

prešteti«, tistih, »ki so prišli iz velike bridkosti in so oprali svoja oblačila ter jih 

očistili z Jagnjetovo krvjo«. (Raz 7,9.14) Ko v teh dneh obiskujemo grobove rajnih, 

se zaradi tega upanja v nas naseli veliko veselje, s katerim Jezus sklene oznanilo 

blagrov: »Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.« (Mt 5,12) 

Smrtna ura kot pomemben del življenja 

V tej veri sta smrt in pogreb najdražjih vsega spoštovanja vredno dogajanje. Dotika 

se naših osebnih doživljanj, ki pogosto izzovejo občutek nemoči, žalosti in strahu. 

Zelo močnó pa se dotika tudi človeka kot presežnega, verskega bitja. Cerkev ponuja 

iz svoje duhovne zakladnice bogato simboliko in bogoslužna besedila, ki so 

namenjena tolažbi svojcev rajnega in župnijskemu občestvu. Preko simbolov in 

besedil nas Sveti Duh Tolažnik usmerja v Kristusovo velikonočno skrivnost, da bi 

smrt sprejemali tesno povezano z veliko nočjo: kakor je Jezus Kristus za nas trpel in 

umrl ter tretji dan s telesom vstal od mrtvih, tudi mi upamo in verujemo, da se bo 

naša duša ob smrti srečala s svojim Odrešenikom in bo naše telo deležno vstajenja. V 

tem duhu dojemamo trenutek smrti, kot enega izmed najpomembnejših v zemeljskem 

življenju; od katerega je na nek način odvisna vsa večnost. 

Slovo od rajnega in pogrebna slovesnost  
Krščansko slovo od rajnih ter pogrebne slovesnosti zato izrazito izžarevajo vero v 

posmrtno življenje in jo s simboli izpovedujejo. Pogrebno bogoslužje ni samo 

izročitev telesa rajnega zemlji v pričakovanju vstajenja od mrtvih, ampak je 

namenjeno tudi tolažbi svojcev in krščanske skupnosti ter izraža krščansko vero in 

upanje v večno življenje. Zato je za krščansko žalovanje zelo primerno, da se ohranja, 

kjer je še prisotna, ali na novo uvede molitev ob umirajočem in ob mrtvem človeku. 

To je primerno tudi, ko rajni ne leži doma. Zbiranje k molitvi ob večerih je izraz vere 

in podpora rajnemu ter svojcem. Upadanje krščanskih pogrebov in visok odstotek 

žarnih pokopov, ki Slovenijo uvršča v sam svetovni vrh (82,9 % v letu 2014), in 

nekatere nove oblike, kot npr. raztros, nas kot kristjane izzivajo, da na kulturo 

»odrivanja« smrti na rob življenja in čimprejšnjo pozabo rajnih odgovorimo s 

ponovno »evangelizacijo smrti«, ki na novo ovrednoti človekovo telo in smrt. 

Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno najprimernejša oblika slovesa. 

Kristjani gledamo na smrt kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in 

človeka že brez omejitev prostora in časa. Zato naj se telesa položijo v zemljo na 

blagoslovljenem pokopališču ali drugem svetem kraju. S tem krščansko občestvo 

izrazi vero v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. 

Svetopisemska besedila (prim. Mt 27,60.64-66 in druga) izpostavljajo podobe 

polaganja telesa v grob, praznega groba in poveličanega telesa vstalega Jezusa 

Kristusa. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovemu vzoru 

namenjeno vstajenju. Zato škofje močno spodbujamo vse kristjane, da, kjer je le 

mogoče, v veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa. 

Pri obredih naj sodeluje župnijsko občestvo, da se pokaže povezanost rajnega in 

svojcev s Cerkvijo. V proces slovesa od rajnega naj se na možen način vključi 

obhajanje svete maše.  

V Sloveniji je postal večinski način pokopa upepelitev in posledično žarni pokop. 

Razlogov je več, od prostorske stiske v mestih, ekonomskih razlogov do ideoloških 

nagibov. Cerkev sprejema tudi ta način, a daje prednost pokopu telesa. V primeru 

žarnega pokopa mora duhovnik ali drug pastoralni sodelavec previdno preveriti, da 

odločitev ni bila sprejeta iz veri nasprotnih razlogov – v takem primeru cerkveni 

obred ne bi bil smiseln. Zaradi spoštovanja do rajnega spodbujamo, da bi se kar v 

največji možni meri tudi z obredom, poslovili od njegovega telesa še pred 

upepelitvijo. Marsikje to ni izvedljivo, a potrebno bi bilo iskati v tej smeri nove 

možnosti, saj je to želja, priporočilo in praksa vesoljne Cerkve. Tudi žare s pepelom 

rajnih je treba pokopati ali hraniti na svetih prostorih (pokopališče, kapela); tako je 

bolj zagotovljena molitev zanje in spomin nanje tudi v naslednjih generacijah. 

Hranjenje pepela rajnih doma za kristjane ni primerno. 

Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Želja po raztrosu v 

morje, v gorah, gozdu ali drugod v naravi, ter pojavljajoče težnje, da pepel rajnega 

spremenijo v spominske predmete ali ga preoblikujejo v dragulje, je posebej 

vprašljiva, saj bolj poudarja ljubezen do narave kot odnos do Boga in občestva 

Cerkve. Upanje na večno življenje v Bogu je s tem močno zatemnjeno. Če ni 

določenega kraja pokopa, groba, je zelo okrnjena možnost molitve in spomina, ki 

izhaja iz obiskovanja grobov. Lahko vodi tudi v razne zlorabe in v nekrščansko 

pojmovanje človeka ter zanika njegovo izvorno dostojanstvo bitja ustvarjenega po 

Božji podobi. Hitreje se izbriše sled o obstoju določene osebe in se odvzame 

naslednjim generacijam možnost zgodovinskega spomina. 

 Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles 

mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi njihovo mesto pričakovanja vstajenja je grob 

na pokopališču in primeren krščanski pogrebni obred. V primeru, da se kristjan 

odloči zapustiti po smrti svoje telo v medicinske raziskovalne namene, kar je delo 

ljubezni do bližnjega, je primerno, da se pred izročitvijo obhaja obred slovesa od 

rajnega, ki je podoben tistemu pred upepelitvijo. Opozoriti želimo tudi na čedalje bolj 

prisotne krste ali žare, ki omogočajo pokop v posebnih položajih ali izpostavljajo 

določene vidike posmrtnega življenja (npr. reinkarnacijo, žare iz katerih lahko vzklije 

rastlina itd.), in za kristjane niso primerne. Zato je treba imeti za cerkveni pogreb, 

kjer se izvede pokop v drugačnih oblikah od običajnih (krsta, žara), dovoljenje 

ordinarija. Nekatere komercialne oblike pogreba namreč lahko izražajo nekrščanske, 

panteistične, naturalistične ali novodobske poglede na človeka. 

Kristus je bil položen v grob. Telo je svetišče Svetega Duha, saj je bilo posvečeno že 

z zakramentom svetega krsta in drugimi zakramenti, predvsem pa hranjeno s sveto 

Evharistijo. Zato naj bo naš odnos do telesa tudi ob smrti nadvse spoštljiv in prežet z 

upanjem in vero v večno življenje. V želji, da skupaj ohranjamo in razvijamo 

krščansko obliko slovesa od rajnih, ki vključuje možnost molitve zanje in spomina 

nanje, vas blagoslavljamo! Vaši škofje 


