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 NAŠE OBČESTVO 
 

Izmenjava med nami in dušami v vicah 
 

 

V začetku meseca novembra se spominjamo 

najprej tistih, ki so dosegli večno srečo pri Bogu, 

potem pa ves november tudi tistih, ki se še oči-

ščujejo v vicah. Dobro vemo, da si te duše same 

ne morejo pomagati, ampak za svoje grehe lahko 

samo zadoščujejo s trpljenjem. Največje trpljenje 

je ravno v tem, da so pred Bogom, a še ne po-

polnoma, in se zavedajo, da bi v življenju lahko 

ravnale po Božji zapovedi ljubezni, pa so se za-

vestno odločile popuščati svoji samovolji.  

Mi jim lahko pomagamo s svojimi molitvami, 

predvsem pa z darovanjem svete maše. V veliko 

pomoč so jim maše, za katere zbiramo darove v 

mesecu novembru. 

Manj pa se morda zavedamo, da nam te duše 

lahko pri Bogu izprosijo veliko milosti, zase ne, za 

druge pa lahko. Nekateri se jim zato z velikim 

zaupanjem priporočamo. In milosti niso majhne, 

tudi prava ozdravljenja. Neka žena je na primer darovala devet svetih maš za 

duše v vicah in bila ozdravljena raka. 

Predstojnik znane redovne družine je obljubil dušam v vicah določeno 

število sv. maš, če mu v določeni dobi pošljejo novincev, ki jih je potreboval, pa 

jih ni mogel pričakovati brez nadnaravnega posredovanja, Določenega dne jih 

je imel toliko, kolikor jih je želel, in še več. 

Božja ljubezen je neizmerna in želi tudi po naši molitvi doseči duše v vicah. 



 

Obisk apostolskega nuncija Juliusza Janusza 
 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 21. oktobra 2016, smo v 

naši cerkvi s sestrami uršulinkami 

praznovali praznik njihove zavetnice 

sv. Uršule in tovarišic. Sklep celod-

nevnega češčenja je imel apostolski 

nuncij Juliusz Janusz, ki je vodil 

slovesno somaševanje in se sestram 

z obema duhovnikoma pridružil pri 

večerji. 

V naši cerkvi se je počutil kot 

doma, saj je na Poljskem, v župniji 

kjer je bil krščen, sv. Uršula sozavet-

nica cerkve. Pri pridigi je poudaril, da 

so zavetniki nosilci Kristusove luči. 

Sv. Uršula je bila mučenka in s svojim 

mučeništvom pričevalka za Kristuso-

vo življenje.  

Omenil je sv. Viktorina Ptujskega, 

ki je bil škof in je leta 304 umrl kot 

mučenec. Bil je eden najbolj razsvet-

ljenih mož, ki je znal razložiti knjigo 

Razodetja. Trdil je, da sta dve vsta-

jenji; eno za svetnike in Kristusove 

prijatelje, drugo pa za tiste, ki 

Kristusa preganjajo. Sv. Uršula je 

zgled svetosti za posvečene osebe, 

saj je pokazala pogum in šla pričevat 

za Kristusa v oddaljene dežele. 

Danes potrebujemo tak pogum.  

 

Nuncij je omenil tudi zgled Božjega 

služabnika Antona Strleta, saj je dan 

poprej, 20. oktobra 2016, minilo 

trinajst let od njegove smrti. Poudaril 

je, da je bil ugleden teolog, ki je Božjo 

besedo živel vsak dan, in da je bil 

“mučenec spovednice”, saj je veliko 

spovedoval. 



 

»Prav danes obhajamo obletnico 

smrti profesorja Antona Strleta, 

uglednega teologa, člana Mednarod-

ne teološke komisije, ko je bil 

predsednik Komisije upokojeni papež 

Joseph Ratzinger. Profesor Strle je 

kot nekoč Viktorin Ptujski ne samo 

prenašal pravo resnico o Kristusu, 

temveč je Božjo besedo živel vsak 

dan. Lahko ga imenujemo mučenca 

spovednice, ker je ves prosti čas 

posvetil spovedovanju, podeljevanju 

zakramenta pokore, zakramenta 

usmiljenja. Ob neki priliki je zapisal: 

“Kolikor ni dušni pastir nujno 

zadržan, bi moral biti na razpolago za 

spoved vsak dan pred mašo in po 

maši. Zlasti pred mašo.” Kot profesor 

na teološki fakulteti je bil pogosto 

zelo zaposlen, a vedno, prav vsak dan 

si je vzel čas za spovedovanje. Nobe-

na stvar ga od tega ni odvrnila. Že 

leta 1954 je zapisal: “Meni je božja 

Mati izprosila veliko milost, da sem se 

že v mladosti pogosto, morda dnevno, 

hranil s kruhom močnih in tako 

zmagoval v bojih, v katerih so tisočeri 

doživljali poraze.” Da, božji služabnik 

Strle je moč za svoje svetniško 

življenje črpal iz evharistije.« 

Z velikim navdušenjem je nuncij 

tudi povedal, da je na avdienci 22. 

septembra 2016 osebno povabil pa-

peža Frančiška na obisk v Slovenijo. 

Tako je naredil tudi predsednik Slo-

venije. Upajmo, da bo to prizadevanje 

obrodilo sadove, da bomo papeža 

Frančiška res lahko pozdravili pri nas. 

s. Katja Štemberger, 

župnik Dragan Adam 



 

Vitezi pri nas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 22. oktobra, pa smo pri nas gostili posebno slovesnost: v naši 

cerkvi so se zbrali habsburški vitezi, uradno se imenujejo Red sv. Jurija, in 

medse sprejeli nove člane tega reda. Prišlo jih je čez tristo, tako da je bila 

cerkev res polna. Med njimi je bil nadvojvoda Georg Habsburg Lothringen, ki je 

veliki mojster tega reda. 

Najprej so se zbrali na Kongresnem trgu in skupaj praznovali, ob desetih pa 

slovesno prišli v cerkev. Sveto mašo (dvojezično) je ob somaševanju treh 

duhovnikov daroval pomožni škof Franc Šuštar. Pri pridigi je poudaril predvsem 

namen njihovega reda, ki izvira iz 14. stoletja: da v svet okoli sebe prinašajo 

krščanske vred-

note in svet s 

tem napravljajo 

boljšega, kakor 

je seveda nalo-

ga vsakega od 

nas. 

Posebno lé-

po je bilo petje 

zbora Klas iz 

Grobelj, saj nas 

je vse dvignilo k 

Bogu. Vtisi ude-

ležencev, večina 

je bila Avstrij-

cev, potem so 

bili navzoči 

Madžari, Hrvati, 

seveda Slovenci 

in še drugi, so 

bili: »Take slo-

vesnosti ob u-

mestitvi še ni-

smo imeli!« 

Naj nas vse 

Bog blagosla-

vlja, da se bodo 

uresničile naše 

prošnje pri ma-

ši, ko smo pro-

sili tudi za slo-

venski narod. 



 

Ljubezen do Stvarnika – tudi z ljubeznijo do ljudi in narave! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo, 26. novembra 2016, 

je v dvorani Uršulinskega sa-mo-

stana v Ljubljani tekla beseda o 

okrožnici papeža Frančiška Hva-

ljen, moj Gospod o skupni skrbi 

za naš planet. Predstavila sta jo 

dr. Igor Bahovec – predavatelj 

sociologije na Teološki fakulteti v 

Ljubljani, in mag. Jorg Kristijan 

Petrovič – ekonomist. 

Že nekateri prejšnji papeži, na 

primer sv. Janez Pavel II., so opo-

zarjali na vse večjo ogroženost 

Zemlje zaradi onesnaževanja zra-

ka, vode, prsti ter izčrpavanja na-

ravnih virov, papež Frančišek pa 

je v svoji okrožnici zbral vsa 

dejstva in nanizal razloge za vse slabše stanje na našem planetu. Tako vzroki 

kot posledice so medsebojno močno prepleteni in povezani, zato lahko 

okrožnico Hvaljen, moj Gospod imenujemo celostna ekologija. Pretresljivo je 

dejstvo, da se nihče ne more otresti odgovornosti. Tudi, če se imamo le za 

navadne ljudi, ki o ničemer ne odločajo, saj je vse v rokah politikov in državnih 

voditeljev, vsak od nas vpliva na razmere na našem planetu že s tem, kaj in 

koliko kupuje in odmetava. Največkrat nosijo posledice najbolj revni. Slog 

življenja v razvitem delu sveta, kamor spada tudi Slovenija, s svojo proizvodnjo, 

porabništvom in izpústi neposredno in posredno vpliva na revščino v 

nerazvitem delu sveta. Koliko ljudi v Afriki je moralo umreti, ker si niso mogli 

več privoščiti zadosti hrane, ko je postala predraga zaradi predelave žitaric v 

biodizel – pogonsko gorivo za vozila? Ali tiste, ki kupujejo delnice in vlagajo v 

razne sklade, sploh zanima, kaj kapital, v katerega vlagajo, dela z naravo in 

ljudmi? Tudi narava, Stvarnikovo delo, ki naj bi bil najbolj ohranjen del našega 

okolja, trpi. Biodiverziteta, to je naravna pestrost ekosistemov, se močno 

slabša. S tem za vedno izgubljamo dragocene živalske in rastlinske organizme, 

ki imajo, prav vsak, svojo vlogo v naravnem okolju. Izgubljamo pa tudi cele 

kulture in znanja, ki se izgubijo z njimi. Pa bi jih tako potrebovali, saj se z njimi 

izgublja znanje za preživetje, ki so ga imeli narodi, ki so še znali živeti tako, da 

niso ogrožali narave in s tem sebe. 

Papež v okrožnici Hvaljen, moj Gospod ne kliče k obupu, nasprotno, kliče k 

rešitvi, po spremembi našega življenjskega sloga, k skrbnemu, sonaravnemu, 

trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri, manjši porabi, večji skromnosti, 

aktivnemu državljanstvu, delu za skupnost. Ali bomo to zmogli?  



 

V Cerkvi smo dolžni pred-

stavljati in se pogovarjati o 

sporočilih okrožnice in jo 

udejanjati, da je ne bomo 

pozabili.             Tone Lesnik 

 

Papež Frančišek problem 

ekološke krize nakaže, nato 

pa rešuje s hvalnico sv. 

Frančiška. Poudarja, »da se 

Cerkev ne poteguje za 

opredeljevanje o znanstve-

nih vprašanjih, niti za to, da 

bi nadomestila politiko, tem-

več vabi k pošteni in jasni 

razpravi, kajti posamezni in-

teresi ali ideologije škodijo 

skupni blaginji«.  

Vsak izmed nas lahko aktivno sodeluje pri izboljšanju stanja našega pla-

neta. Skupno bomo mi, kot vsi narodi, izboljšali kulturo ljubezni, ki je življenje 

civilizacije. V lepoti in bogastvu narave bomo odkrivali trinitarično harmonijo 

simfonije Ljubezni, ki spremlja vsakega od nas.                            s. Mira Korošec 
 

 

 

 

 

Nadškofova zahvala na zahvalno nedeljo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»O Bog, kako dragocena je tvoja 

dobrota! Človeški sinovi se zatekajo v 

senco tvojih peruti!« (Ps 36,8).  
 

Iz dneva v dan okušamo Božjo 

dobroto, ob zahvalni nedelji pa se mu 

želimo še posebej zahvaliti za vse 

dogodke, v katerih nam je razdajal 

svojo ljubezen, in vse ljudi, po katerih 

nam je dokazoval, da hodi z nami.  

Gospod je bil z nami dober po daru 

svetega leta usmiljenja, v katerem 

smo v Jezusu Kristusu spoznavali 

obličje usmiljenega Očeta. Mnogi so 

prav po povabilu tega leta ponovno 

odkrili, da je Bog odpuščajoči Oče, in 

so se izročili objemu njegovega 

usmiljenja. Duhovnikom se zahva-

ljujem, ker so v tem letu na poseben 

način postajali orodje Božjega usmi-

ljenja pri oznanjevanju Besede in 

podeljevanju zakramentov. Božjo do-

broto smo doživeli tudi z obiskom 

milostnega kipa fatimske Matere 

Božje, ki je prebudila pobožnost in 

molitev vernih in poglobila odnos do 

Jezusa Kristusa.  

Gospod je bil z nami dober po daru 

bratov in sester, po vsakem kristjanu 

in po vsakem človeku. Zahvaljujem se 

vsem bratom in sestram po naših 

župnijah, da ste bili blizu svojim 

duhovnikom, da ste z njimi sodelovali 

pri oblikovanju župnijskega življenja in 



 

pri vzdrževanju cerkva in župnišč. 

Zahvaljujem se vam, starši, da ste si 

prizadevali za vzgojo otrok in ste jih 

vodili z besedo in življenjem. Zahvalju-

jem se vsem, ki ste z molitvijo in 

pričevanjem krščanskega življenja 

posvečevali svoja delovna mesta in 

svoje sodelavce. Hvala lepa vsem, ki 

ste s svojimi darovi in sposobnostmi 

stopali tudi v oblikovanje javnega 

življenja in si prizadevali za naše 

skupno dobro.  

Hvala tudi bratom in sestram re-

dovnikom in redovnicam za požrtvo-

valno služenje ljudem in za pričevanje 

posvečenega življenja.  

Na poseben način se želim zahva-

liti vsem, ki na kakršen koli način 

delate za nove duhovne poklice ter za 

svetost in stanovitnost že poklicanih. 

Naj vaše molitve, dragi bolni bratje in 

sestre, predvsem pa vaše žrtve in 

vztrajanje v tihi zvestobi prebudi po-

gum in veselje v srcih vseh poklicanih, 

da ne bomo pogrešali oznanjevalcev 

evangelija in delivcev kruha življenja.  

Zahvaljujem se vam tudi, da molite 

za svoje duhovnike in za škofe, da bi 

bili ponižni služabniki ubogega in 

križanega Gospoda. Hvala vam tudi za 

dobronamerne spodbude in kritike, s 

katerimi pomagate pri iskanju pravih 

odgovorov na vprašanja, ki jih naš čas 

postavlja Cerkvi in vsem nam.  

Vsak dan molim za vse vas in se 

Bogu za vas tudi zahvaljujem. Naj 

njegova dobrota blagoslavlja vašo 

dobroto.  

msgr. Stanislav Zore OFM 

nadškof 

 

Tudi vsi skupaj v naši župniji se 

drug drugemu zahvaljujemo za vse 

milosti, za vse, kar smo prejeli drug 

od drugega, seveda pa na poseben 

način našemu Bogu, od katerega 

prihaja vsak dober dar. Hvala mu za 

50 let naše župnije ... 



 

Svete maše: delavnik 10.00 in 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00 

Cerkev je odprta: delavnik 9.00–11.00, 17.00–18.30, nedelja 8.30–11.30. 
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00. 

Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30. 
 

 

 

NAŠE OBČESTVO – izdaja župnija Ljubljana – Sv. Trojica, Slovenska cesta 21,  

1000 Ljubljana. Odgovarja Dragan Adam, župnik; e-pošta: dragan.adam@rkc.si, 

zupnija.lj-sv.trojica@rkc.si; spletna stran: http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si/. 

TRR: KBS banka 24200-9004606638, župnijski telefon: 01/252-48-64. 
 

Koledar za november 2016 

 

31.10. ponedeljek, sklep rožnovenske pobožnosti; 

- papeževo potovanje na Švedsko; 

  1. 11. torek, slovesni praznik vseh svetih; ob 16.30 molitev rožnih vencev za 

rajne z omembo rajnih, ki ste jih na listkih priporočili v molitev; 

  2. 11. sreda, spomin vseh vernih rajnih; vsak duhovnik lahko mašuje trikrat, 

zato bodo svete maše ob 9.30, 10.00, 17.00, 17.30 in 18.00; 

- ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  3. 11. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice; 

  4. 11. prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih; 

  6. 11. zahvalna nedelja, ob 10.30 krst odrasle Hilde Rošulov; 

  9. 11. sreda, novembrski koncert Sakralnega abonmaja: Aco Biščevič, tenor, 

in Tilen Bajec, orgle; 

12. ali 19. 11. sobota, od 9.00 do 13.00 srečanje članov ŽPS v Škofovih 

zavodih; 

13. 11. nedelja, ob 9.00 srečanje zakonskih jubilantov; 

20. 11. nedelja Kristusa Kralja, sklep cerkvenega leta;  

- ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

21. 11. ponedeljek, začetek tedna Karitas; 

22. 11. torek, god sv. Cecilije; pri večerni maši bo pel Deški zbor Schellenburg,  

ob 19.00 pa bo koncert sakralnih pesmi, ki jih bo pel svetovno znani 

basbaritonist Luka Debevec Mayer; 

26. 11. sobota, ob 10.00 v zgornji učilnici izdelovanje adventnih venčkov; 

27. 11. prva adventna nedelja, pri vseh mašah nabirka za Karitas; 

29. 11. torek, začetek devetdnevnice pred Brezmadežno. 
 
 

 

Ta mesec ne pozabite  
 

 

 

 

 

 

Zakonski jubilanti se boste zbrali v 

nedeljo, 13. novembra, pri deveti maši. 

Povabite sami še koga ... 

Deški zbor Schellenburg bo pel pri 

večerni maši na god sv. Cecilije. 

Luka Debevec Mayer, eden najboljših 

svetovno znanih basbaritonistov, pa bo 

imel koncert duhovnih in sakralnih 

pesmi prav tako na god sv. Cecilije ob 

19.00. Prostovoljni prispevki ... 



 

Pastirsko pismo slovenskih škofov o krščanskem pogrebu 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 tem 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«, množico 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. S simboli in besedili 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 neki 

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 molitev ob umirajočem 

in ob mrtvem človeku, kjer je ta molitev še prisotna, ali pa se jo 

na novo uvede. 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 v tej smeri 

bi bilo potrebno iskati 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 naslednjim 

generacijam odvzame možnost zgodovinskega spomina.  

Enako spoštovanje, kot ga imamo 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.  

Če 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 
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