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PASTIRSKO PISMO SLOVENSKIH ŠKOFOV
GLEDE RAZTROSA PEPELA POKOJNIH NA POKOPALIŠČIH
Dragi bratje in sestre, škofje smo pred skoraj štirimi leti, 1. novembra 2016, na vas
naslovili posebno pismo o krščanskem pogrebu in pomenu poslavljanja od dragih
svojcev v zadnji uri njihovega življenja. Vprašanje umiranja, smrti, žalovanja in
tolažbe se dotika zelo osebnih in intimnih čustev vsakega izmed nas, zato
želimo še enkrat poudariti pomen, ki ga ima pokop telesa v krščanstvu,
nekaterih primerov pokopov, ki za katoličane niso dovoljeni, ter na pomen
molitve za pokojne.
Pokop telesa rajnega v zemljo je za katoličana najprimernejša oblika slovesa,
saj je človek nedeljiva enota telesa in duše. Kristjani gledamo na smrt kot na
edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in človeka, ki presega omejitve
prostora in časa. Zato menimo, da naj se telesa naših pokojnih v krsti položijo v
zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem krščansko občestvo izrazi vero v
posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles poslednji dan. Telo je sicer minljivo
in podvrženo smrti, vendar je po Kristusovem vzoru namenjeno vstajenju. Zato škofje
močno spodbujamo vse vas kristjane, da kjer je le mogoče, v veri izberete tak način
pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa v krsti. Pri pogrebnem obredu
naj po možnosti sodeluje župnijsko občestvo, da se tako pokaže povezanost rajnega
in svojcev s Cerkvijo. Prav tako naj se v proces slovesa od rajnega vključi obhajanje
svete maše.
Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela rajnega. Kongregacija za
nauk vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o
pokopu pokojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki določa, da »raztros
pepela v zrak, zemljo ali vodo« za katoličana ni dovoljen, saj na simbolni ravni
ne izraža potrebnega spoštovanja do človeka kot osebe, ki je živela in ljubila

Boga ter ljudi kot telo in duša. Z raztrosom se izgublja tudi zemeljska sled za
enkratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril za večno združenje s seboj, Kristus pa je
zanj daroval samega sebe; zato so posmrtni ostanki kristjana vedno na nek način
relikvije. Tudi če kakšen vernik nima nobenega svojca več, ne ostaja brez svojih, saj
smo vsi krščeni njegovi bratje in sestre v Kristusu in bomo kot župnijsko občestvo
poskrbeli tudi za njegov primerni krščanski pogreb in molitveni spomin. Iz tega
razloga izhaja, da se v primeru pogreba z raztrosom pepela pokojnika opravi
pogrebni obred v mrliški vežici oz. cerkvi ob žari pred raztrosom, pri samem raztrosu
pa voditelj pogreba ne prisostvuje. O tem naj bodo svojci rajnega, ki je nepreklicno
izbral ta način, obveščeni že ob dogovoru o pogrebu.
Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da imamo tudi do teles
mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi zanje velja, da se pokopljejo na pokopališču
in se zagotovi cerkveni obred. Zato vabimo starše, da telesa mrtvorojenih otrok
pokopljejo ter se jih spominjajo v molitvi.
Kakor je Jezus Kristus za nas trpel in umrl ter tretji dan s telesom vstal od
mrtvih, tako tudi mi upamo in verujemo, da se bomo tudi mi ob smrti srečali s
svojim Odrešenikom in bo tudi naše telo deležno vstajenja. V tem duhu
dojemamo trenutek smrti kot enega izmed najpomembnejših v zemeljskem
življenju, od katerega je na poseben način odvisna vsa večnost. Povežimo
svoje življenje s spominom na drage rajne z molitvijo ter z vsaj vsakoletnim
darovanjem svetih maš. Vaši škofje

Pon., 17. 2.
Sedem us. servitov
Tor., 18. 2.
Frančišek Regis Clet
Sre., 19. 2.
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Peter Damiani
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Ob 17. uri za + Terezijo Turner
Ob 19. uri srečanje ribniških cerkvenih ključarjev
Ob 17. uri za + Marijo in Jurija Modriča ter
2 Franca in Gregorja Miklavca
Ob 8. uri
za žive in + župljane
Ob 17. uri
za + Daniela Petruna
Ob 17. uri
za + Romano Uran
Ob 17. uri za + starše Turjak,
brata Franca in Edija ter sestro Marijo
Tečaj priprave na zakon
Kje? Muta (župnijski dom); kdaj? 22. – 23. 2. 2020,
od 17. – 20. ure. Prijave: 070/863-462 ali
dominika.verhnjak@gmail.com

Ned.,23. 2.

7. NEDELJA
MED LETOM
Pon., 24. 2.
MATIJA
Tor. 25. 2.
Valburga - pust
Sre., 26. 2.
PEPELNICA

Strogi post in zdržek

Čet., 27. 2.
Gabrijel ŽMB
Pet., 28. 2.
Roman
Sob.,29. 2.
Antonija Firenška
Prestopni dan
Ned., 1. 3.

PRVA POSTNA
NEDELJA
Blagoslov pepela
in pepeljenje

Ob 8. uri za + Jožeta Javornika in Marijo roj. Reflak
Ob 10. uri na Sv. Antonu za + Rozalijo Naglič
Ob 11.30 za + Hermino Karlatec in
vse + v družinah Šajstnik in Karlatec
Ob 17. uri za+ Marijo Hrastnik, roj. Kramljak
Ob 19. uri na Sv. Antonu
srečanje članov ŽPS-ta in cerkvenim ključarjem
Ob 17. uri
za + Marijo Breznik
Blagoslov pepela in pepeljenje
Ob 8. uri
Za + Robertina Dobrila
Ob 17. uri
za + Štefko Mihelič
Ob 17. uri pobožnost »Križev pot«
oblikujejo člani ribniškega ŽPS-ta
za + starše Romano in Roka Auberšeka
Ob 17. uri
za + sina Janka Fekonja
Blagoslov pepela in pepeljenje
Ob 8. uri za + Jožefo in Gregorja Miklavca, 3 sestre
in 3 brate ter vse žive in + sorodnike
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Albino in Franca Knopa
Ob 11.30 za + starše Danico in Vlada Osrajnika

Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!
Pred nami je pepelnična sreda. Za nas kristjane se začenja priprava na
praznovanje našega največjega praznika: Velike noči – vstajenje Jezusa
Kristusa. Na pepelnično sredo duhovnik pri maši na čelo vernikom s pepelom
nariše znamenje križa. To nas opominja na to, da bomo vsi umrli (da se
povrnemo v pepel), znamenje križa pa govori o tem, da je Jezus Kristus premagal
smrt.
Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!
Simbolika pepeljenja je zelo globoka in za naš čas, ki stalno odganja smrt in
celo samo misel na smrt, še kako pomembna. Včasih imam občutek, kot da smrti
nočemo več “poznati”, kar podimo jo iz naše zavesti. Poznam primer, ko je človek

tako pregnal smrt iz svoje zavesti, da ga je smrt bližnje osebe – četudi v zelo
poznih letih, popolnoma “vrgla na tla”. Odganjanje misli na “sestro Smrt” (tako
lepo jo ogovarja sveti Frančišek Asiški) se kaže tudi v tem, da naše drage –
tudi najbližje pustimo umirati kar same, zapuščene in odrinjene v belini
bolniških sob. Vse seveda pod pretvezo najodličnejše skrbi za zdravje. Ko je naš
bližnji “zrel”, ga pač predamo profesionalcem in naj kar oni poskrbijo zanj. Kako
drugače je bilo včasih, ko so ljudje umirali doma, med svojimi, ko so se lahko v
miru poslovili in odšli v Večnost! Ob molitvi najbližjih.
Pepelnična sreda je pravi čas, da postojimo, se zamislimo in se pripravimo na
obdobje posta. Med postnim časom se namreč kristjani želimo prečistiti. Na
oba načina – fizično in duhovno. S postnim časom se za kristjane začne čas,
ko se čemu odpovemo: na petke se odpovemo mesu, v celotnem času pa slabim
razvadam (npr. alkoholu, tobaku, lenarjenju, …). Pa ne samo da se čemu
odpovemo: trudimo se narediti kaj dobrega za svojega bližnjega. Duhovno se
pa poskušamo znebiti slabih misli in namenov.
V pepelnični noči … Poznate odlično pesem Simona Gregorčiča “V pepelnični
noči”? Za pokušino samo zadnja kitica:
“Le vstani, vbôrni národ moj, do dánes v prah teptán,
pepelni dan ni dan več tvoj, tvoj je – vstajenja dán!”
NE POSTANI SUŽENJ
Če je tvoje srce napolnjeno s stvarmi, ki so te zasužnjile,
izgubljaš veliko življenjskega veselja.
Postaneš lahko suženj denarja ali televizije.
Lahko te zasužnjijo jed, pijača ali cigarete.
Troši svoj denar, da boš živel in pustil živeti, toda naj te ne zadušijo te strasti.
Uporabljaj svoj avto, televizijo, računalnik – toda tako, da drugi ob tebi ne trpijo.
Drži se meja pri jedi, pitju in kajenju.
Naj tvoj trebuh ne postane tvoj bog.
Celo tvoj hobi lahko postane tiran,
ki v tvojem življenju ne pusti prostora za druge.
Kje se čutiš vezanega? Osvobodi se!
Po: P. Bosmans, Živi vsak
Župnija Ribnica na Pohorju in Sv. Anton na Pohorju
Tel.: 02/88 80 563 (župnijska pisarna) ali 031/630 081 (Fredi Mlinarič, župnik)
fredi.mlinaric@rkc.si; fredim@siol.net
http://www.zupnijaribnicanapohorju.si; http://www.svetiantonnapohorju.si

