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ŽEGNANJSKA NEDELJA

GROB POD VELIKIM KRIŽEM
V prvem novembrskem tednu, ko je že ugasnila velika raz-

svetljava praznika Vseh svetih, sem se znašel sredi grobov. Še je 
tu gorela lučka in le strjeni vosek, ki se je kot potoček cedil na 

Bogoslužje



praznik Vseh svetih je pričal o morju lučic, ki so gorele. Majhna 
lučka je še gorela na grobu pod velikim križem, kakor je kazal 
zbledeli napis, na duhovniškem grobu. Morda jo je prižgala roka 
postarane ženice, ki se je še spomnila davno umrlega pastirja 
te župnije, saj tudi večina njegovih »ovčic« že počiva tu. Kdaj 
so pretekla leta, ko je pokojni kot zdrav, vesel deček zahajal v 
sosednjo cerkev in šolo. Kot nadarjenega učenca so ga poslali v 
mestne šole, kjer se mu je odprla pot v življenje.

Po uspešno končanih šolah so se mu nudila sijajna mesta, 
lahko bi dosegel imenitne postojanke v življenju. V toplem 
družinskem ognjišču bi se stekalo njegovo življenje. Tako pa 

je sredi mladostnih sanj za-
slišal tisti prodorni glas, ki se 
mu toliko mladih src ne more 
upreti:«Hodi za menoj!« O, tre-
ba je bilo poguma, idealizima 
in predvsem ljubezni, da se je 
napotil za Njim, ki ga je klical. 
Z vztrajnostjo je prišel do cilja: 
postal je Gospodov duhovnik. 
Nastopil je leta pastirovanja. 
Lepo mu je bilo, kadar mu je 
»glas« govoril, a prišli so dnevi, 
ko se mu je zazdelo, da je sam 
– a krog njega sproščene sile 
pekla. Treba je bilo junaštva v 
tem boju proti zlu. V tolažbo so 
mu bile Bogu zveste duše, vda-

ne mu iz srca. Tako so potekala leta. Iz otrok, ki jih je krstil, so 
postali možje in žene. Tudi ti so že lezli v leta. Pa se je razglasilo 
nekoč po župniji: »Župnika so odpeljali v bolnišnico. Vidi se mu, 
da omaguje.« Nekateri župljani so ga hodili obiskovat in težko 

so čakali, da se vrne k njim. 
Pa se je nekega jutra ogla-
sil iz lin veliki zvon. Dolgo 
je zvonilo. Po župniji se je 
razširila vest: »Župnik je 
umrl.« 

Nekateri so bili veseli, 
drugi so žalovali. Pripeljali 
so ga v župnijo, kjer je to-
liko let pastiroval. Tam je 
poznal vse in vsi so poznali 
njega. Imel je pogreb, kot 
ga je bil zaslužil. Ko so ga 
položili v grob, so vsi začu-
tili: »Bil nam je oče.« Tudi 
mene, ki vam pišem te vr-
stice je oblila njegova roka s krstno vodo. Nemo stojim pod ve-
likim križem in zdi se mi, da iz ust Križanega zvenijo besede, ki 
jih je nekoč govoril svetemu Tomažu Akvinskemu: »Kaj hočeš, 
da ti dam, ko si dobro govoril o meni?« Zdi se mi, da slišim tudi 
odgovor kot je bil Tomažev: »Samo Tebe, Gospod.« 

KO BOŠ TI UMRL
Ko boš ti umrl te bodo iz postelje (seveda, če boš tam umrl) 

položili v krsto in hitro odpeljali v krematorij. V nekaj dneh 
bodo tvoj pepel pripeljali v mrliško vežo in vse naokrog postavi-
li cvetje, ker pač tako mora biti. Za tvoje domače bodo to težki 
dnevi saj bodo težko sprejeli resnico, da na tem svetu ne boš več 
med njimi. Ti boš na to gledal drugače. Osvobojen boš spon tega 
sveta in če si živel pošteno, v skladu s svojo vestjo, užival Boga. 
Saj smo k njemu namenjeni. Po nekaj urah te bodo odnesli iz 
mrliške veže. To bo posebno težek trenutek za tvoje prijatelje. 



Na pogrebu pa bodo tudi 
drugi ljudje. Tako se pač 
spodobi in tak je običaj: 
če si bil zanje le nekdo, 
niti ne bodo preveč pri-
zadeti. Veseli bodo, da so 
dobili razlog, da so spet 
lahko prišli skupaj in po-
govorili se bodo o letini, 
vremenu, politiki, cenah, 
ki so vse višje, davkih in 
še čem. Natančno bodo 
»obdelali« tvoj življenje-
pis in pregledali, če so do-
mači dovolj objokani. Ko 
te bodo prinesli v cerkev in te bodo položili pred živega Boga, 
ki ga bo tvoja duša že uživala bo precej ljudi ostalo pred cerkvi-
jo, če slučajno ni v bližini kakšnega bifeja. Njih namreč Bog ne 
zanima in še na misel jim ne bo prišlo, da so te nesli v cerkev 
zato, ker ti je bil ta kraj v življenju svet in si se tukaj srečeval s 
svojim Bogom. Tukaj si doživljal njegovo ljubezen, tukaj si našel 
tolažbo, tukaj ti je kazal pot v življenje… Zunaj bodo klepetali 
in kadili, celo tako glasno, da bodo motili bogoslužje. Tudi to bo 
znamenje, kako so te spoštovali. Ko te bodo prinesli iz cerkve se 
bodo v sprevodu, če bo mogoče, pridružili tudi tisti, ki so stali 
zunaj saj je telesna prisotnost več kot dovolj. Morda misliš, da vsi 
ti obredi po tvoji smrti niso tako pomembni, samo, da je videz 
lep – zaradi drugih. Pomisli pa, da se bodo nekateri ljudje tako 
obnašali, ko bodo pokopavali tvojo mamo ali ata, tvojo ženo ali 
moža, ali Bog ne daj, tvoje otroke. Za konec pa bi ti, dragi brat in 
draga sestra, zastavil še vprašanje: »Si bil tudi ti kdaj tak »govor-
ni« obiskovalec pogreba?« Žalostno je namreč, če mlad človek, 

ki ga mnogokrat obdolže, kako je nevzgojen, opazi, da odrasli 
ljudje ne poznajo osnovnih oblik lepega vedenja in da pokažejo, 
kako grd odnos so imeli do človeka, ki so ga nekoč srečevali, 
morda z njim prijateljevali in, tako zatrjujejo, tudi spoštovali. 
Razume se, da človeka, ki je brez vere, ali ima drugačno versko 
prepričanje, kakor ga imamo člani Katoliške Cerkve ne moremo 
in nočemo siliti o cerkev. Prav pa je, da se tudi ti ljudje na svetem 
kraju, kar pokopališče je, zadržijo kraju in času primerno. Tako 
so nas učili v šoli še v »svinčenih« časih. 

VSI SVETI
Praznik vseh svetih je eden najlepših praznikov v cerkvenem 

letu. Ker je pri nas državni praznik dan spomina na mrtve, se je 
tudi nas kristjanov polastila ta dan neka otožnost ker smo preveč 
usmerjeni na pokopališče. Bistvo praznika vseh svetih je v nebe-
sih. V duhu gledamo vse brate in sestre, ki so že pri Bogu. In tega 
se kristjani veselimo, ker vemo, da je tam tudi naša domovina. 
Vsi smo namenjeni v nebesa, za to živimo, za to delamo in moli-
mo, za to trpimo in v tem upanju bomo stopili v večnost. Ob uri, 
ki jo je Bog v svoji previdnosti določil vsakemu izmed nas.



Kako so se posvečevali svetniki? Če beremo njihove 
življenjepise, pri večini ne odkrijemo nič izrednega. Vsak dan, 
uro in trenutek so skušali prisluhniti Bogu, spoznati njegovo vo-
ljo in jo izpolniti. Na videz je to preprosto, v življenju pa vemo, 
da gre včasih težko. Težko je biti dober do tistega, ki s teboj ni 
dober. Potruditi se je treba, da ne vračamo enakega z enakim, da 
ne rečemo »ti si meni to rekel, to storil, jaz pa ti vse povrnem, 
morda še več…«. Vsakdanje življenje Jezusovega učenca zahteva 
včasih velike odpovedi in žrtve. Brez Božje pomoči jih nismo 
zmožni. Med to množico svetih, ki jih opisuje apostol Janez v 
svojem Razodetju in je ni mogel nihče prešteti, je tudi tvoje in 
moje mesto. Kristus naju je poklical v življenje, določil nama je 
naloge, ki jih namesto naju nihče ne more izpolniti. Dal nama 
je posebne milosti in posebne darove, da to lahko narediva. Vr-
nil se je k Očetu, da bi tam pripravil prostor tudi za naju. Ali 
nisva morda preveč podobna povabljencem na Božjo svatbo, ki 
so imeli vse mogoče izgovore, da so se odpovedali svatbi in šli 
po svoje. Bog nas vabi, kliče in prosi, nas pa ne sili. Dal nama je 
svobodo, zato se odločava sama. Kako se bomo odločili?

ZAHVALNA NEDELJA
V slovarjih je beseda »hvaležnost« opisana kot notranja drža 

s katero človek na zunaj pokaže, da je deležen neke dobrote. Če 
je tako, potem je človek po svoji 
naravi bitje hvaležnosti, saj je on 
sam »darovan« in darovano mu 
je vse kar ga obdaja, kar ima in 
česar se veseli. Zato je zahvalna 
nedelja priložnost, da se iz srca 
zahvalimo Bogu in drug druge-
mu. Božja dobrota je neskončna.

GODOVI IN SVETE MAŠE
OKTOBER

28
PONEDELJEK

Simon in Juda 18.00 † Marinka Perčič, 7. dan

29
TOREK 

Mihael Rua 18.00 Za duše v vicah

30
SREDA

Marcel 8.00 † Tilka Kuralt

31
ČETRTEK

Volbenk 18.00 † starši Kavčič, Perdan Slavko

NOVEMBER

1
PETEK

VSI SVETI 8.00
10.00

† starši in Stane Čebašek
† Milan Zmrzlikar

2
SOBOTA

SPOMIN VSEH 
VERNIH RAJNIH

8.00

10.00
18.00

Za duhovnike in nove duhovne 
poklice
Za duše v vicah, Prebačevo
Po namenu svetega očeta

3
NEDELJA

ZAHVALNA 
NEDELJA

8.00
10.00 

† Marija Novak
Bogu in Mariji v zahvalo

4
PONEDELJEK

Karel 18.00 † Adolf Potočnik, 1. obl.

5
TOREK 

Elizabeta 18.00 V dani namen

6
SREDA

Lenart 18.00 V dani namen

7
ČETRTEK

Vincenc 18.00 V dani namen

8
PETEK

Janez 18.00 † starši Čelik

9
SOBOTA

Teodor 18.00 † Franc Perčič



10
NEDELJA

32. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Petra Arnež
† gospod Miloš Briški

11
PONEDELJEK

Martin 8.00 V dani namen

12
TOREK 

Jozafart 18.00 † starši in sestra Novak

13
SREDA

Stanislav 18.00 † starši, brat in sestra Stare

14
ČETRTEK

Lovrenc 18.00 † Tilka Kuralt

15
PETEK

Albert 18.00 V zahvalo za Božje varstvo

16
SOBOTA

Otmar 8.00 † Daša Primc, Jože Vehovec

17
NEDELJA

33. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† brat, žena Hrastek
Za duhovne poklice

Vse, kar je vrednega, počiva na križu.
(A. Strle)


