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KRIŽI NAŠI
Vsak človek ima svoj križ. Dokler ga ne boli, niti ne ve, da ga ima. Še
hujši so življenjski križi. Srečni smo, če nam jih kdo pomaga nositi.
Kako pomenljive so Jezusove besede: » Kdor ne vzame vsak dan
svojega križa in ne hodi za menoj …«
Za križe v svojih domovih
skrbi družina v prostoru,
kjer se družina najpogosteje srečuje naj bo
dostojen križ, znamenje
Božje ljubezni do nas.
Križi ob poteh, križiščih
in na pokopališču pa so
skupna skrb lastnikov,
vaščanov in na pokopališču vseh faranov.
Naš križ na pokopališču
je bil pred več kot 10.
leti pozlačen, les pa je
dotrajal in je bila nevarnost, da se podre. Mislili
smo prejšnjega skrajšati.
Našli pa smo suhi les in
smo rekli, da bomo rajši
dali novi les in bo gotovo
dalj časa mir.

Odkrili smo Gorazda Sitarja, ki je bil pripravljen narediti nov križ.
Corpus - telo Kristusa pa je iz kovine in je bil pozlačen in sedaj
zelo lepo deluje, kot znamenje upanja na našem lepo urejenem
pokopališču. Zahvaliti se moramo vsem, ki so nam omogočili, da
imamo vežico, kjer je lahko pogrebna maša in da imamo tako dobro
organizirano slovo od rajnih z obredom duhovnika, kar marsikje ne
poznajo. Mnogi od drugod, zelo lepo govorijo o lepem in dostojnem
slovesu od rajnih. Nekateri nas že posnemajo in so razširili vežice,
da bodo imeli tudi maše v vežici. Obljubljeno je tudi novo ozvočenje
po celem pokopališču.

PASTORALNE SMERNICE ZA KRŠČANSKI POGREB
Slovenska škofovska konferenca želi s Pastoralnimi smernicami za
krščanski pogreb in žarni pokop ponuditi duhovnikom, ter vernemu
ljudstvu učinkovit pripomoček ob veljavnih določilih pomagati pri
spremljanju umirajočih, pogrebih in pri oznanjevanju.
Zaradi sekularizacije ter spremenjenih družbenih in kulturnih
okoliščin smo slovenski škofje sklenili, da v Cerkvi na
Slovenskem spregovorimo o smrti, kot o sestavnem delu
življenja, o poslavljanju in žalovanju, kot o spominjanju na
velikonočno skrivnost ter o pokopu telesa, kot izročanju
pokojnika v Stvarnikov objem. Navajamo samo nekaj smernic, ki
so jih škofje sprejeli 7. oktobra v Novem mestu. Nekatere od smernic:
1. Vprašanje smrti in pogreba najdražjih se dotika človekovih
zelo osebnih čustev, ki so pogosto povezana z nemočjo,
žalostjo in strahom. Zato Cerkev od vsega začetka ponuja iz
svoje duhovne zakladnice bogato simboliko in bogoslužna
besedila, ki so namenjena tolažbi svojcev pokojnika, pa tudi
občestvu vernikov.
2. Visok odstotek žarnih pokopov, ki Slovenijo uvršča v sam
svetovni vrh (82,9 % upepelitev rajnih v letu 2014-2019)
zahteva, da se Cerkev na Slovenskem odzove na prevladujočo
kulturo smrti uničenja z novo obliko »evangelizacije smrti« Ta
mora na novo ovrednotiti telo ter smrt povezati s krščanskim
velikonočnim oznanilom.
3. Pokop pokojnikovega telesa je za katoliško Cerkev
najprimernejša oblika slovesa od tistih, ki so se ločili od tega

sveta in so odšli k Očetu, saj ohranja možnost spomina na
pokojnega brata ali sestro in poudarja simbolno povezanost
z Kristusovo velikonočno skrivnostjo.
4. S polaganjem telesa v zemljo na blagoslovljenem pokopališču
se na simbolni ravni spominjamo Kristusove velikonočne
skrivnosti: trpljenja, smrti, polaganja v grob in vstajenja od
mrtvih.
ŽARNI POGREBI IN RAZTROS PEPELA
5. Če se iz tehtnih razlogov izbere kremacija trupla, mora biti
pepel pokojnega praviloma shranjen na svetem kraju na
pokopališču ali na od cerkve določenem kraju.
6. Želja, da bi bil umrli raztresen v morju, gorah, gozdu ali na
pokopališču, je krščansko nesprejemljiva, saj je v takšnih
primerih bolj poudarjena ljubezen do narave, kot z Bogom
in bližnjimi. Raztros pepela izpušča možnost za molitveno
spominjanje pokojnika, ki izhaja iz obiska grobov. Kdor
nima groba ne dopušča spomina. Če ni določenega kraja
pokopa, groba, ne more biti molitve, s tem pa se izbriše sled
o obstoju določene osebe. Odvzame se možnost slehernega
zgodovinskega spomina.
Maše za rajne
Ob pogrebu ali čim prej naj se opravi maša za rajnega.
Če se spomnimo, da se Kristus po duhovnikovih rokah daruje za
pokojnega, potem se spodobi in je pravično, da pridemo k maši za
rajnega. Povabite k maši za vašega rajnega tudi sorodnike, ... Letos
je izredno veliko pogrebov, vseh maš od pogrebov ne moremo
tukaj opraviti, zato jih nekaj pošljemo misijonarjem. Te maše bodo
prej opravljene, kot bi bile doma. Za vse maše jamčimo, da bodo
kmalu opravljene.
p. Tarzicij

DOGODKI – OBVETILA
●●Romanje ŽK, čistilk, krasilcev - sodelavcev

Prvič se je zgodilo, da smo se 6. oktobra odpravili na romanje z
našimi župnijskimi sodelavci in ŽK. Prav lepo je bilo, da smo bili
zastopniki cele župnije. Za vse je to bil res dan duhovnosti. Na
Žalostni gori smo doživeli prave duhovne vaje. Zaključili pa smo

pri Mariji v Olimju.
Zgodilo se je: pred par leti so Pobrežani zbrali denar in naredili
nove prte za vse oltarje in kapelo. In zdaj teh prtov ni. Niso imeli
čipk, ker so bili strojno našiti. Toliko v vednost.

●●Srečanje zakoncev jubilantov

je vsako leto na zahvalno nedeljo, saj je to najbolj primeren dan,
ko se zakonci zahvalijo, da so prišli skupaj do jubileja. Največ jih je
letos z jubilejnim letom 40. Želimo vsem jubilantom, da jih naprej
do drugega okroglega jubileja spremlja božji blagoslov. Povejte
mladim, ki niso poročeni, da je lepo biti poročen.

●●Nekaj iz zapisnika ŽPS

Osrednji točki dnevnega reda sta bili vizitacijsko poročilo nadšk.
Alojzija Cvikla in obnova križev in zvonov v cerkvi sv. Vida. Nadškof
je v poročilu realno zapisal delo župnij sv. Vida in Leskovca. ŽPS je
tudi soglasno potrdil sklepe gospodarskega sveta in sicer:
-- Da se pristopi k obnovi križev v Dravinjskem Vrhu (postavili bi
ga pri cerkvi sv. Janža), na
pokopališču (je že obnovljen) in
v Tržcu ob cesti, kjer je bil nekoč.
-- Da se pristopi k obnovi zvonov
v cerkvi sv. Vida. V novembru
pride ekipa iz Insbrucka, ki bo
podala predlog in predračun.
-- Zaradi razpok na cerkvi sv.
Janža bo treba prijaviti na Zavod
za Spomeniško varstvo, da pregledajo statiko in dajo navodila za
naprej.

●●Srečanje staršev prvoobhajancev
V sredo, 13. novembra ob 19. uri bo
srečanje vseh staršev prvoobhajancev.
Seznanili se bomo z programom
uvajanja in priprave za prvo spoved in
obhajilo. Starši pridejo brez otrok, razen
če nimajo varstva.
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