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Radost ljubezni o zahvali
Ko sem premišljeval, kako bi posinodalno spodbudo Radost ljubezni (AL) 
papeža Frančiška povezal z zahvalno nedeljo, sem se spomnil na te tri 
člene. Zakaj? Nagovoril me je izraz »pogled, ki drugega ceni«. Zdi se mi, 
da je pravzaprav to pogled, ki vključuje tudi hvaležnost za drugega. Na to 
nakazuje tudi papež v točki 129, kjer pri omembi filma Babettino kosilo govori 
o hvaležnosti in pohvali in s tem zahvali. Učimo se biti hvaležni, učimo se 
pogleda, ki ceni drugega!
127. Prijateljska ljubezen se imenuje caritas, ko dojamemo in spoštujemo 
»veliko vrednost« drugega. Lepota – »velika vrednost« drugega, ki ne 
sovpada z njegovo fizično ali psihološko privlačnostjo – nam dopušča, da 
izkusimo nedotakljivost njegove osebe brez oblastne želje, da bi jo posedovali. 
Potrošniška družba osiromaši smisel za lépo in tako veselje ugasne. Vse 
obstaja zato, da bi kupili, posedovali in potrošili, tudi ljudje. Nežnost pa je 
izraz tiste ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja. Privede nas 
do tega, da pred človekom tako rekoč drhtimo z neizmernim spoštovanjem 
in določenim strahom, da ga ne bi prizadeli ali mu vzeli njegovo svobodo. 
Ljubezen do drugega vključuje zadovoljstvo, da gledam in cenim lépo in 
nedotakljivo njegovega osebnega bistva, ki biva onstran mojih potreb. To mi 
dopušča, da iščem v njem dobro, tudi ko vem, da ne more biti moj ali ko je 
fizično neprijeten, nasilen ali nadležen. Zato velja: »Iz ljubezni, po kateri ima 
kdo koga rad, izhaja, da mu ta dá nekaj zastonj«.
128. Estetsko se v ljubezni izraža v tem, da drugega gledamo kot cilj v sebi, 
čeprav je bolan, star ali oropan zunanje privlačnosti. Pogled, ki drugega 
ceni, ima velik pomen in skopariti z njim običajno škodi. Kaj vse počnejo 
včasih zakonci in otroci, da bi bili opaženi in upoštevani! Mnoge rane in krize 
nastanejo, ko se prenehamo gledati. To izražajo tudi nekatere pritožbe in 
ugovori: »Moj mož me ne pogleda, zdi se, da sem zanj nevidna«. – »Glej me, 
ko govorim s teboj!« – »Moja žena me ne pogleda več, zdaj ima oči samo za 
svoje otroke«. – »Doma se nihče ne zmeni zame; sploh me ne opazijo, kot 
da ne bi obstajal«. Ljubezen odpira oči in omogoča videti onstran in razodeva 
človekovo resnično vrednost.
129. Treba je negovati veselje te kontemplativne ljubezni. Ker smo ustvarjeni 
za to, da ljubimo, vemo, da ni večjega veselja, kot je skupno dobro: »Dajaj in 
prejemaj. In razveseli svojo dušo, zakaj v podzemlju boš zaman iskal veselje« 
(Sir 14,16). Največje radosti življenja se porajajo, ko lahko osrečimo druge, v 
predokusu nebes. Spomnimo se na posrečen prizor iz filma Babettino kosilo 
(Il pranzo di Babette), kjer velikodušna kuharica prejme hvaležen objem in 
pohvalo: »Kako zelo boš razveselila angele!« Dobrodejno in poživljajoče 
veselje je v drugih vzbuditi zadovoljstvo in jih gledati, kako uživajo. Ta radost, 
ki je učinek bratske ljubezni, ni ugodje nečimrnosti nekoga, ki gleda samo 
nase, temveč je radost tistega, ki ljubi, ki se veseli sreče ljubljene osebe – 
radost, ki se izliva v drugega človeka in postane v njem rodovitna.
(Radost ljubezni)

Jure Koželj, župnik

Napovedni koledar:
20.-27.11. – teden Karitas
22.11. – »cecilijanka«
24.11. – predavanje za starše 
veroučencev
24.11. – ustvarjalna delavnica 
Rahelin vrtec
26.11. – adventni oratorijski dan
26.11. – svetopisemske urice 
27.11. – 1. adv. ned. - nedelja Karitas; 
9.30 blagoslov adv. venčkov
30.11. – začetek 9-dnevnice pred 
Brezmadežno
1.12. – biblična skupina
2.12. – prvi petek, češč. do 24.00
3.12. – srečanje ministrantov, 
miklavževanje

Krstna nedelja v novembru:
Nedelja, 20. 11., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
17. 11., ob 19.00 v učilnici župnišča. 
Potrebne predhodne prijave.

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši 
vabljeni k molitvi večernic pred 
Najsvetejšim.

Povabilo k torkovemu  in 
petkovemu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno uro pred 
sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo 
povabljeni k uri Božjega usmiljenja v 
kapelo sv. Družine.

Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli 
Sv. Družine od 5.15 do 7.00 tiha 
adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor: 
Možnost sv. spovedi je v tor., čet., 
pet., sob. in ned. pol ure pred sveto 
mašo. Možnost duhovnega pogovora 
v petek eno uro pred sv. mašo. Ali po 
dogovoru.

Čiščenje cerkve:
12.11. – 2. skupina (vodja: 
Martina Turk)
19.11. – 3. skupina (vodja: Urška 
Jenko)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi 
za urejenost naše župnijske cerkve, 
naj sporoči na tel. 051/303 – 164.
 

Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
7. 11. 2016

Ernest,  op. 6.30 (kapela) Po namenu

Torek
8. 11. 2016

Bogomir, šk. 17.30
18.00

molitev za rajne
+ Marija Šušteršič

Sreda
9. 11. 2016

Posv. 
Lateranske 
bazilike

9.00 sv. maša
dekanijskih 
duhovnikov

17.30
18.00

++ duhovniki

molitev za rajne
+ Andrej Žerovnik

Četrtek
10. 11. 2016

Leon Veliki, pp. 17.30
18.00

molitev za rajne
+ Tončka Duhovnik

Petek 
11. 11. 2016

Martin, šk. 17.30
18.00

molitev za rajne
+ Franc Jarc, 7. d. 
+ Martin Kobe, god (oddana)

Sobota
12. 11. 2016

Jozafat, šk. 17.30
18.00

molitev za rajne
+ Leon Kocjančič

Nedelja
13. 11. 2016

Mal 3,19-20
Ps 98,5-6.7-8.9

2 Tes 3,7-12
Lk 21,5-19

33. navadna 
nedelja
Stanislav 
Kostka, red.

7.00
9.30

17.30
18.00

+ Stane Sušnik, god
++ Miha in Doroteja Špringer, 
obl.
molitev za rajne
za žive in umrle farane

Ponedeljek
14. 11. 2016

Nikolaj Tavelić, 
muč.

Ta dan v 
župniji ni svete 

maše zaradi 
duhovniških dni!

Torek
15. 11. 2016

Albert Veliki, šk. 17.30
18.00

molitev za rajne
++ Starman in Dolinar

Sreda
16. 11. 2016

Marjeta Škotska, 
kr.

17.30
18.00

molitev za rajne
++ Božunovi

Četrtek
17. 11. 2016

Elizabeta 
Ogrska, red.

17.30
18.00

molitev za rajne
+ Ana Valh

Petek
18. 11. 2016

Posvetitev 
bazilike svetega 
Petra in Pavla

17.30
18.00

molitev za rajne
+ Marija (Mira) Štajer, 30. dan
+ Andrej Plešec, r.d. (oddana)

Sobota
19. 11. 2016

Matilda, red. 17.30
18.00

molitev za rajne
++ Jože in Janez Bergant
+ Franc Majcen, obl., (oddana) 

Nedelja
20. 11. 2016
20. 11. 2016
2 Sam 5,1-3
Ps 122,1-5
Kol 1,12-20
Lk 23,35-43

Nedelja 
Kristusa 
Kralja 
vesoljstva
Edmund, kr. 

7.00
9.30

17.30
18.00

+ Ivanka Kavčič, obl. 
za žive in rajne farane
molitev za rajne
+ Franc Petač obl. 



Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji
»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 zahvaljujem, ker so v 
tem letu na poseben način postajali orodje Božjega 
usmiljenja pri oznanjevanju Besede in podeljevanju 
zakramentov. Božjo dobroto 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. Zahvaljujem 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 redovnikom in 
redovnicam za požrtvovalno služenje ljudem in za 
pričevanje posvečenega življenja.

Na poseben način se želim zahvaliti 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 
pogum 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.

Nadškof msgr. Stanislav Zore OFM

Župnikova zahvala ob zahvalni nedelji
Tudi sam bi se rad pridružil nadškofovi zahvali! 
Najprej se zahvaljujem njemu, da sem lahko njegov 
predstavnik v tej župniji. Nadalje bi se rad zahvalil  

 
vsem trpečim v naši župniji, predvsem tistim, ki 
svoje trpljenje darujete in duhovno zalivate naše 
delo! Zraven štejem tudi tiste, ki ste v različnih 
osebnih stiskah, finančnih, družinskih in drugih, pa 
vendar zvesto nosite svoj križ! Hvala vam, dragi 
župnijski sodelavci, ki poživljate življenje župnije 
na vseh področjih. Težko bi naštel vse, ker pa vem, 
da Božji pogled more zajeti prav vsakega izmed 
vas, da more zajeti prav vsako drobno delo, vam 
izrekam en velik Bog lonej! Hvala vsem molivcem, 
ki bijete duhovne bitke naše župnije! Posebna hvala 
družinam, ki pričujete o radosti ljubezni naši župnijski 
skupnosti, Cerkvi in svetu, v katerem živimo. Hvala 
bogoslovcema, za delo, ki ga opravljata letos med 
nami. 
Dragi preški farani, hvala vam, da sem lahko med 
vami in da med vami lahko živim svojo poklicanost. 
Opravičujem se vam, če kdaj tega ne zmorem v 
polnosti.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 7. 11., bomo ob 20.00 imeli redno 
srečanje tajništva ŽPS v župnišču.

Katehetski sestanek
S kateheti se bomo srečali v torek, 8. 11., ob 10.00 
v katehetskem kabinetu.

Srečanje Karitas
Novembrsko srečanje za sodelavce Karitas bo 9. 
11. po večerni sveti maši v prostorih Karitas pod 
cerkvijo. 

Delavnice molitve in življenja
Lepo vabljeni na delavnice molitve in življenja, ki 
potekajo vsako sredo ob 19.00 v kapeli sv. Družine. 
Lepo vabljeni.

 
Kateheza odraslih (bolniško maziljenje)

V tokratni katehezi odraslih bomo spregovorili o 
zakramentu bolniškega maziljenja. Vse prevečkrat 
se tega zakramenta bojimo, saj še vedno napačno 
mislimo, da je povezan s smrtjo, pa je pravzaprav 
to vedno zakrament življenja. Vabljeni v četrtek, 10. 
11., ob 19.00 v Marijino učilnico pastoralnega doma. 

Jesensko srečanje članov ŽPS
Člane ŽPS vabim na jesensko srečanje, ki bo v 
soboto, 12.11. v Zavodu sv. Stanislava od 9.00 – 
13.00. Na srečanju se nam bo pridružil g. nadškof 
msgr. Stanislav Zore.

Birmanska sobota
Letošnje birmance vabim, da se udeležijo t.i. »prve 
birmanske sobote«. Srečanje bo v soboto, 12.11., 
ob 14.30 v dvorani pastoralnega doma.

Teden zaporov
Teden zaporov 2016 (13.-19. 11.) bo potekal 
pod geslom »Gospod, usmili se!« Na spletni 
strani zaporniškega vikariata lahko preberemo: 
»Povabljeni ste, da vsak dan tedna zaporov molite 
po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, 
ali lahko kot posameznik/-ca ali skupnost storite eno 
stvar, za katero od skupin, za katere molite.« K temu  

 
vas tudi sam spodbujam, več o posameznih dneh 
pa boste izvedeli pri svetih mašah oz. na naši spletni 
strani ter spletni strani center-ecce.si. 

 
Seja ŽPS – PRESTAVLJENA!

Zaradi duhovniških dni duhovnikov ljubljanske 
nadškofije se seja ŽPS prestavi za en teden, na 21. 
11. Več informacij bo v naslednjih oznanilih. 

V ponedeljek, 14. 11., v naši župniji NI SV. 
MAŠE!

Zaradi omenjenih duhovniških dni v ponedeljek, 14. 
11., v naši župniji ne bo sv. maše! 

Ponedeljkove jutranje maše
Kadar je oznanjena seja ŽPS, ki se začne s sv. 
mašo, jutranja ponedeljkova sv. maša odpade oz. 
je prestavljena na zvečer in ste k njej povabljeni vsi. 

Karitas delitev hrane
V sredo, 16 .11., od 16.00 do 17.45 bodo sodelavci 
Karitas v njihovih prostorih pod cerkvijo delili 
higienske potrebščine in hrano. 

Dopolnimo spoznanja
V petek, 18. 11., bo ob 19.00 naslednji izmed 
večerov iz cikla »Dopolnimo spoznanja«. 
Predavanje bo imel mag. Stane Okoliš z naslovom 
Krimska jama - odkrivanje resnice o naši polpretekli 
zgodovini. Dogodki in stanje duha pri izvajanju in 
prikrivanju zločinov. Po predavanju bo možnost 
razgovora predavatelja z udeleženci.

Prvoobhajanski vikend
Predzadnji vikend v novembru (18. in 19. 11.) bodo 
za naše prvoobhajance dvodnevne duhovne vaje na 
Brezjah. Spoznavali bomo svetnico, deklico Julijo, ki 
se je pogovarjala z Jezusom. Otroci bodo s pomočjo 
voditeljev in animatorjev spoznavali, da Jezus želi 
biti njihov najtesnejši prijatelj.

Nedelja Kristusa, kralja vesoljstva
Mladi velikokrat rečejo, da je nekdo »car«. Zdi se mi, 
da nam je v obdobju, ko kralji, carji in drugi monarhi 
niso več tako aktualni, ta izraz pravzaprav še najbolj 
blizu. Nekdo je »car«, ko nekaj dobro naredi, ko mu 
nekaj uspe. Ob koncu cerkvenega leta nas nedelja 
Kristusa kralja (20. 11.) vabi, da bi mu rekli, da je 
pravzaprav »car«. Ker je res dobro naredil, ker 
mu je res uspelo. Pokazati, kaj pomeni ljubiti brez 
kančka samoljubja: dati življenje za druge. 

Adventni oratorijski dan
V soboto, 26. novembra, bo v župniji v dopoldanskem 
času potekal oratorijski dan, na katerem bomo 
med drugim izdelovali adventne venčke. Vsi 
osnovnošolski otroci lepo vabljeni. Prijavnice bodo v 
kratkem na voljo na spletni strani župnije, Facebook 
strani Oratorija Preska, pri verouku in v cerkvi.

TEDEN  KARITAS
V letu 2016 bo teden Karitas od 20. do 27. novembra. 
V tem času se želimo še posebej zahvaljevati vsem  
dobrim ljudem, ki podpirate dejavnost naše župnijske  

 
Karitas: darovalcem in velikemu krogu neposrednih 
sodelavcev – prostovoljcev. Od Boga prejemamo 
mnoge darove. Prostovoljci Karitas menimo, da je 
občutek za stiske soljudi dragocen dar, da odpiramo 
svoja srca dobroti, da darujemo potrebno za lajšanje 
raznovrstnih stisk, ki nas doletijo. 

Nabava defibrilatorja
Na Župnijski Karitas Preska smo pričeli z akcijo 
za nabavo naprave za oživljanje – defibrilatorja. 
Naprava naj bi bila nameščena na župnišču, v 
neposredni bližini, kjer se zbira veliko ljudi - tokrat v 
bližini cerkve, pastoralnega doma in šole. V primeru 
potrebe je hitrost posredovanja odločilna. Vabimo 
vse, da sodelujemo pri zbiranju sredstev. Za zbiranje 
sredstev za defribilator bo namenjen nabiralnik 
Karitas v cerkvi od 20. novembra do praznika sv. 
treh kraljev v letu 2017. Pričakujemo tudi prispevek 
Občine Medvode. Za uporabo naprave bomo 
organizirali tečaje. Ob potrebi za reševanje življenja 
lahko pomoč najbolj uspešno nudijo najprej tisti, ki 
so v bližini in poznajo postopke oživljanja.

DOGODKI V TEDNU KARITAS
Romanje v Ponikvo 

23. novembra 2016 bo romanje v Ponikvo, župnijo, 
kjer je bil rojen blaženi Anton Martin Slomšek. 
Odhod avtobusa bo iz Preske ob 8.30. V Ponikvi bo 
ob 11.00 molitvena ura in nato ob 12.00 sv. maša. 
Skupno kosilo bo v prostorih celjskega sejma ob 
14.00 in potem ob 16.00 v dvorani Golovec v Celju 
ogled generalke koncerta »Klic dobrote« in povratek 
domov.
Prijave pričakujemo do srede, 16. novembra, na 
telefon 031 393 052. Vabljeni!

Koncert »Klic dobrote« v Smledniku 

Koncert »Klic dobrote« prireja letos Župnijska 
Karitas Smlednik za okvir župnijskih Karitas na 
območju Občine Medvode. Koncert bo v Kulturnem 
domu Smlednik v petek, 25. novembra, ob 19.00.

TV Medvode - oddaja za Karitas - v nedeljo, 27. 
novembra, od 16. do 18. ure
Oglejte si oddajo na naši televiziji, TV Medvode, 
ki bo uglašena na vsebino dejavnosti Karitas. 
Pripravljata jo studio TV Medvode in s strani Karitas 
Župnijska Karitas Pirniče.

Prošnja za darove in možnosti darovanja

-Župnijska Karitas Preska bo pripravila položnice, 
ki bodo vstavljene v prilogo Gorenjskega glasa 
»Sotočje« s prošnjo, da darujemo za potrebne 
pomoči vseh Karitas na območju Občine Medvode.
-Župnijska Karitas Preska bo ob začetku tedna 
Karitas delila vrečke z majhnim presenečenjem v 
zahvalo in pa tudi s  prošnjo, da vrečke vrnete z 
vašim darom za potrebne pomoči.



Pastirsko pismo slovenskih 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)
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.
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


