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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 vsakogar 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 mož-

nosti 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 raztros pepela rajnega
ni primeren način pokopa. 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 jih pokoplje na pokopališču in se jim 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

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19

Molitev križevega pota v postnem času

Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike pripravila navodila za preprečevanja širjenja korona virusa COVID-19. V navodilu so zapisana
nekatera določila, ki veljajo za verske obrede, sestanke in druge združevanja vernikov. Posebej je izpostavljeno to, da naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje.

Posebnost postnega časa je križev pot. Da bo naša priprava na veliko noč duhovno poglobljena, bomo tudi letos vsak petek v postnem času ob 18.00 molili
križev pot v različnih skupinah:

1. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih
okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja
(https://www.nijz.si/).
2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust.
4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo
doma.
5. Upoštevamo pravila higiene kašlja.
6. Redno si umivamo roke z milom in vodo.
7. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo
namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo
najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu
v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.
9. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za
preprečevanje okužb.
10. Romanja, slovesnosti in vse druge oblike združevanj (strokovna in pastoralna srečanja) do nadaljnjega lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju
splošnih navodil Inštituta za varovanje zdravja oziroma Ministrstva za zdravje. V primeru intenzivnejšega pojava okužb bo SŠK podala dodatne ukrepe
in navodila.
Duhovnike, pastoralne delavce in druge vernike lepo prosimo, da z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.
Preventivni ukrepi se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica.

28. februar – starši veroučencev  |  6. marec – zakonci
13. marec – veroučenci in kateheti  |  20. marec – ŽPS  
27. marec  – mladina  |  3. april – pevci (vseh pevskih zborov)
10. april (veliki petek ob 15.00) – bralci božje besede

Napovednik
• V ponedeljek, 2. marca, bo po večerni sveti maši srečanje Karitas.
• V ponedeljek, 9. marca, bo po večerni sveti maši (19.15) seja ŽPS.
• V soboto, 14. marca, bo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V nedeljo, 15. marca, bodo pri sv. maši ob 9.00 sodelovali veroučenci 7. in 8. razreda.
• V torek, 17. marca, bo po večerni sv. maši mesečno srečanje biblične skupine.
• V četrtek, 19. marca, bo praznik sv. Jožefa. Maše bodo po prazničnem sporedu: ob
7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
• V soboto, 21. marca, bo ob 10.00 prva sveta spoved letošnjih prvoobhajancev.
• Od 19. do 25. marca bomo obhajali teden družine. Lepo vabljeni k molitvi in sv.
maši!
• V sredo, 25. marca, bo praznik Gospodovega oznanjenja. Maše bodo po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00

torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.
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