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Slavko Krajnc

Inkulturacija rimskega pogrebnega obrednika iz
leta 1970 v tretji (2006) in četrti (2010) izdaji slovenskega pogrebnega obreda
Povzetek: Rdeča nit prenove pogrebnega obrednika je v tem, da ob ohranitvi ne-

okrnjene vsebine dobi obrednik pečat slovenske duše, kulture in običajev. V
razpravi so z duhovno-liturgičnega vidika predstavljeni vsi novi pogrebni obredi, ki jih vsebujeta tako Tretja izdaja slovenskega pogrebnega obreda iz leta
2006 kakor tudi pravkar v tisk izročena nova izdaja Malega pogrebnega obrednika. Še posebno so ovrednotene nove sestavine obredov, kakor so zahvale
vernikov, postavitev nagrobnega križa, besedila izročitve krste (žare) itd. V
zadnjem delu pa se avtor razprave osredotoči na problematiko upepelitve in
pokaže na simbolično neskladje med pokopom telesa in pokopom pepela in kako
je lahko razpršeni pepel vabilo k razpršenemu spominu. Pokojnik, ki nima groba, ne »kliče« namreč po spominu in po molitvi, pa tudi ne k obisku groba, ker
ga ni.
Ključne besede: pogreb, smrt, obred, obrednik, inkulturacija, upepelitev, kultura
Abstract: Inculturation of Roman Order of Christian Funerals of 1970 in the Third
(2006) and Fourth (2010) Editions of the Slovenian Order of Funerals
The main theme of the renewal of the Order of Christian Funerals is to mark it
by Slovenian soul, culture and customs while preserving the original content.
The paper presents, from the spiritual-liturgical aspect, all new funeral rites
contained in the Third Edition of the Slovenian Order of Funerals (2006) and in
the Small Order of Funerals that has just been put into print. It specially evaluates new funeral elements like thanksgiving prayers of the faithful, the erection
of the funeral cross, the texts of the committal of the coffin (urn) etc. In the
last part the author deals with cremation and shows the symbolic discrepancy
between the burial of the body and the burial of ashes and how scattered ashes
may invite to scattered memory. Namely, a deceased without a grave neither
calls for memory and prayer not for visiting the grave because it does not exist.
Key words: funeral, death, rite, order of funerals, inculturation, cremation, culture

K

atekizem katoliške Cerkve pravi, da je treba »s telesi umrlih ravnati s spoštljivostjo in ljubeznijo v veri in upanju na vstajenje. Pokopavanje mrtvih je eno
telesnih del usmiljenja; to delo izkazuje čast božjim otrokom, templjem Svetega
Duha.« (KKC 2300) Ob srečanju s smrtjo se kristjan spominja svoje umrljivosti in
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se zaveda, da mu je dan omejen čas za uresničevanje svojega življenja; ta vidik
smrti daje njegovemu življenju pečat resnobnosti. Hkrati pa ima zaradi Kristusa
krščanska smrt pozitiven smisel; v smrti namreč Bog človeka pokliče k sebi in zato
more kristjan v razmerju do smrti hrepeneti kakor sveti Pavel, »da bi odšel s sveta
in bil s Kristusom« (Flp 1,23). To vero upanja želi novi pogrebni obrednik približati tudi tistim navzočim pri pogrebu, ki ne izražajo svoje vernosti ali ki so od Cerkve
popolnoma oddaljeni.
V Konstituciji o svetem bogoslužju beremo navodilo, naj pogrebni obred »jasneje izraža velikonočnost krščanske smrti in naj bolje ustreza razmeram in izročilom posameznih pokrajin« (B 81). Zato je bil prvi korak pri inkulturaciji in sestavi
novega pogrebnega obreda to, da smo s teološkega, jezikovnega, sociološkega in
z liturgično pastoralnega vidika kritično pregledali in analizirali pokoncilski pogrebni obrednik iz leta 1970 in Mali pogrebni obrednik iz leta 1980. V luči novih
spoznanj in zahtev Cerkve in družbe smo nato pripravili osnutek novega pogrebnega obreda, upoštevajoč različne priložnosti in okoliščine, s katerimi se sooča
današnji duhovnik pri pripravi in ob vodenju pogrebnega bogoslužja. Nove razmere
in zahteve so kaj hitro potrdile, da se inkulturacija bogoslužnih knjig ne dogaja
zgolj na liturgikovi delovni mizi, ampak mora obseči vse, ki bodo vpleteni v obhajanje obreda. Zato smo v analizo pripravljenih osnutkov vključili veliko duhovnikov
in pastoralnih delavcev laikov in zanje organizirali več liturgično-pastoralnih posvetov. Njihovi nadvse koristni predlogi in nasveti, kakor so na primer: kriterij pripadnosti in vključenost pokojnika v Cerkev, različni načini pokopa (z žaro ali s krsto
...), dejstvo, da so ob pogrebu navzoči tako verni kakor neverni, tako teološko
izobraženi kakor versko manj aktivni in da so vsi potrebni lepe, nagovorljive besede, so narekovali ustvarjanje novih pogrebnih obredov, kakor so: pogrebni obred
ob tragični smrti, za otroka, za duhovnika ali diakona, za redovnika ali redovnico,
za pastoralnega delavca ali delavko in za Cerkvi oddaljenega kristjana. Vrh tega
smo v dodatek obrednika vstavili še obred pred upepelitvijo, za nekrščenega otroka in za nekrščenega odraslega; molitve na domu, svetopisemska besedila, prošnje
vernikov in razne molitve. Ob tem je novost pogrebnega obrednika tudi, da lahko
ob odsotnosti duhovnika ali diakona pogreb vodi laik, ki ima za to pooblastilo škofa
(missio canonica). S tem smo ne le omogočili laikom, da vodijo pogrebni obred ob
resničnem pomanjkanju duhovnikov in diakonov, ampak tudi poudarili, da so laiki »v njim lastni obliki soudeleženi pri enotnem Kristusovem duhovništvu« (Kongregacija za duhovščino 1998, 12) in zato tudi nosilci poslanstva Cerkve, seveda s
svojimi pravicami in dolžnostmi. O tem spregovori tudi Dogmatična konstitucija o
Cerkvi, ki posvečenim pastirjem polaga na srce, naj »priznavajo in pospešujejo
dostojanstvo laikov in njihovo odgovornost v Cerkvi ..., z zaupanjem naj jim izročajo naloge v službi Cerkve, naj jim pustijo svobodo in področje dejavnosti itd.«
(C 37).
Kljub mnogim novim sestavinam pogrebnega obrednika moramo vendarle
poudariti, da to ni zgolj nekakšen povsem nov in izviren obred, ampak le »interpretatio Slovenica« oziroma slovenska izdaja rimskega pogrebnega obrednika, ki
je veliko bolj povezan z življenjem kakor prejšnji pokoncilski iz leta 1970.1
1

Temelje inkulturacije pogrebnega obrednika lahko najdemo že v izjemnem dovoljenju papeža Benedik-
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Tretja izdaja slovenskega pogrebnega obrednika2

ovi obrednik je po eni strani odgovor na posledice novega pogleda in razumevanja smrti in pogreba in hkrati odgovor na novonastalo razumevanje
vloge Cerkve v življenju kristjana, po drugi strani pa neke vrste odgovor na novonastale zahteve po pogrebih z žaro in z raztrosom. Na omenjene zahteve za zdaj
Cerkev še ni odgovorila z ustreznimi splošno veljavnimi obredi. Zato smo kot idejni osnutek uporabili študijsko izdajo pogrebnega obrednika dunajske nadškofije
(Wagner 2001) in razne druge študije (Vibert 2003; Genero 2003).

1.1 Liturgični poudarki v prejšnjih navodilih ter prilagoditve in
določila Slovenske škofovske konference

V

prvem delu prejšnjih navodil, ki je skoraj dobesedno vzet iz prejšnjega obrednika, najdemo naslednje liturgično-pastoralne poudarke: pogrebni obred
naj jasneje izraža velikonočno naravo krščanske smrti, obogaten naj bo z branjem
božje besede in psalmov, povezan naj bo z obhajanjem evharistije, z obredom in
z molitvami izpovedujemo svoje upanje v večno življenje in izkazujemo telesom
rajnih, ki so bila svetišče Svetega Duha, dolžno spoštovanje. Še posebno pomembna je pastoralna spodbuda, »naj se duhovniki skrbno in ljubeznivo ozirajo ne le na
osebo vsakega rajnega in na okoliščine njegove smrti, ampak tudi na njegove domače, na njihovo žalost in na potrebe njihovega krščanskega življenja« (Krščanski
pogreb 2006, 18 [predhodna navodila]).
V določilih Slovenske škofovske konference pa zasledimo nove liturgično-praktične in pastoralne nasvete. Najprej nam prinašajo navodilo, ki govori o starem
judovsko-krščanskem običaju, po katerem naj se verniki in duhovnik ali voditelj
laik zvrstijo v pogrebnem sprevodu. Nato so navedena določila o postavitvi krste
in žare, o kropljenju in kajenju, o navzočnosti velikonočne sveče, pokojnikove fotografije in nagrobnega križa. Sledi posebno opozorilo, da pogreb z raztrosom ni
najbolj primeren in je lahko to cerkveni pogreb le, če pokojnik ni izrecno izrazil
želje po raztrosu iz nekrščanskih vzgibov. Omenja se tudi možnost izročitve telesa
v znanstvene namene in se svetuje, da se tedaj prej opravi obred, pred upepelitvijo. In ker je že v mnogih krajih navada, da med izročitvijo pokojnega zemlji igra
glasba ali pojejo pevci, je rečeno, naj voditelj bogoslužja med izročitvijo pokojnega zemlji vedno moli »besede izročitve«. Navodila pa dajejo tudi jasne smernice
za pogreb mrtvorojenega otroka in o tem, kakšna liturgična barva naj se uporablja
ob posameznih pogrebih (Predhodna navodila, v: Krščanski pogreb 2006, 26–40).
ta XV., ki je dne 17. aprila 1921 dovolil, da se prevede ves Rimski obrednik v domače jezike takratne
Jugoslavije. Zaradi nepredvidenih okoliščin je slovenski prevod nastal šele leta 1932, naslednje leto pa
smo dobili že nekoliko inkulturiran rimski obrednik z naslovom Zbirka svetih obredov za lavantinsko in
ljubljansko škofijo. Omenjeni obred je obogaten z mnogimi slovenskimi posebnostmi in običaji. Med
obredi zakramentov in zakramentalov je tudi v slovenščino prevedeni pogrebni obred, v katerem je
precej notnega gradiva, ki so ga natisnili s koralnimi notami, natančno po latinski izdaji. Popolna oblika
pogrebnega obreda pa vsebuje v rimskem obredniku tudi poglavje, sestavljeno iz cerkvenih molitev
oziroma molitvenega bogoslužja. Tako je bilo po tej poti prvič v slovenščini uradno dovoljeno opraviti
vsaj del »brevirja«, in to celo s petjem pesmi, psalmov z odpevi in beril (Smolik 1984).
2

Krščanski pogreb (2006) s podnaslovom »Prevod in prilagoditve ad experimentum« je odobrila Slovenska liturgična komisija dne 31. maja 2006. O zgodovinskem razvoju slovenskega pogrebnega obrednika
prim. Fabijan (2005).
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1.2 Liturgični in duhovni pomen posameznih sestavin pogrebnih
obredov

K

akor v prejšnjem slovenskem pogrebnem obredniku sta tudi v novem ohranjeni tako prva kakor druga oblika obhajanja pogrebnega bogoslužja. Pogrebno slavje, imenovano »prva oblika pogreba«, predvideva bogoslužje na treh krajih
in vključuje sprevod v cerkev in nato na pokopališče, vrh tega pa se v cerkvi svetuje obhajanje evharistije ali vsaj besednega bogoslužja. Podobno je slavju pri
obredih iz druge oblike, vendar obogateno z novimi obrednimi elementi, kakor so
na primer upoštevanje pogreba z žaro, ovrednotenje nagrobnega križa, nove besede izročitve, besedno bogoslužje itd. Ker je za prvo obliko pogrebnega bogoslužja značilno to, da se v cerkvi obhaja bogoslužje zahvale ali evharistija, tukaj ni
predvidenih zahval vernikov za vse dobro, kar je pokojni storil med nami, kakor je
to predvideno v bogoslužju obredov druge oblike, to je: na dveh krajih. Prav ta
druga oblika pogrebnega bogoslužja pa je bila obogatena z mnogimi novimi celotnimi obredi, katerih besedila posebej upoštevajo posebne okoliščine, kakor so
na primer pogreb tragično umrlega, pogreb duhovnika, redovnika, pastoralnega
delavca itd.
1.2.1 Molitve na domu ali drugem primernem kraju

V

zadnjih desetletjih je skoraj vsaka vas dobila mrliško vežico ali vsaj kapelo,3
to pa je omogočilo, da pokojni do pogreba ne leži več doma, ampak ga takoj
prenesejo v vežico na pokopališče, razen če ga dajo upepeliti. V nekaterih vežicah
je mogoče obhajati tudi evharistijo, v drugih pa ne. In tako takrat, kadar pogrebni
obred ni z mašo, odpade tudi predvideni obred molitev na domu.
Obred molitev na domu pred pogrebom poudarja »transitus« pokojnega od
vsega, kar se zdi, da je naše in zato končno, v objem tistega, kar je božje in s tem
neskončno ali večno.
Po uvodnem znamenju križa sledi pozdrav zbranega občestva, v katerem voditelj bogoslužja poudari, da nas v naši žalosti, ki jo občutimo ob izgubi pokojnega,
sam Kristus tolaži in nam daje zagotovilo, da s smrtjo ni vsega konec in da je bogoslužje, h kateremu bomo zadnjikrat pospremili pokojnega (to je k maši), izraz
naše vere, ki priča, da je smrt le prehod v novo življenje pri Bogu. Nato duhovnik
pokropi in pokadi telo pokojnega v spomin krsta in kot znamenje upanja na večno
življenje, kakor to izraža tudi psalm 103, ki sledi uvodnim besedam. Nekoliko spremenjene so uvodne besede, če je pogreb z žaro in je bil opravljen obred pred
upepelitvijo. To je resda v Sloveniji le izjema, saj prinaša takšna praksa duhovniku
dodatne obveznosti. Sledita kropljenje krste ali žare z besedami, ki prikličejo v
spomin zakrament svetega krsta, in molitev, s katero voditelj bogoslužja priporoči pokojnega neizmernemu božjemu usmiljenju. Temu nato doda še molitev za
žalujoče domače, ki naj jih Bog in božja mati Marija potolažita v njihovi žalosti in
okrepita njihovo vero. Po morebitnem poslovilnem govoru katerega od domačih
in po pesmi duhovnik povabi navzoče, naj pokojnikovo telo pospremijo v cerkev.
3

V Sloveniji se uporabljajo različni izrazi, na primer: pokopališka kapela, mrliška kapela, mrliška vežica,
poslovitvena vežica, poslovilna vežica, žalnica itd.
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Ponekod v Sloveniji, še posebno na Primorskem, je navada, da duhovnik, preden zaprejo krsto, zmoli še posebno molitev. Te molitve so v Dodatku I pod naslovom »Molitve ob dviganju krste« (Krščanski pogreb 2006, 177).
Po slovesu od doma (ali tudi iz vežice) sledi sprevod v cerkev. Navodila upoštevajo staro navado, ko so nosili ali vozili pokojnika od doma in ga peš spremljali v
cerkev. Zato je rečeno, naj gre spredaj strežnik s križem, ob njem drugi strežnik s
svetilko, voditelj bogoslužja pa naj stopa pred krsto (žaro). Ker je sprevod v cerkev
prav tako bogoslužno dejanje, se priporoča molitev s petjem psalmov, na primer
psalma 122, v katerem psalmist doživlja veselje ob vstopu v božje mesto, kraj odrešenja, kjer bodo našli mir in varnost vsi, ki to iščejo, in spokorni psalm 130, s
katerim se psalmist obrača na Boga, saj Bog edini more v stiski brez izhoda pomagati in molivca rešiti iz vodnih globin oziroma iz stiske soočenja s smrtjo nadvse
drage osebe.
1.2.2 Evharistično opravilo

V

obhajanju evharistične daritve za rajne Cerkev zanje moli in prosi, da bi bilo
ob medsebojnem občestvu vseh Kristusovih udov tisto, kar je nekaterim v
duhovno pomoč, drugim v tolažbo (RMu 379). Tako nam je obhajanje evharistične daritve, »v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje
poroštvo prihodnje slave« (sv. Tomaž Akvinski), ob soočenju s smrtjo naših bližnjih
v veliko duhovno moč in tolažbo, za naše rajne pa vir, v moči katerega so lahko ti
naši rajni deležni večnega blaženstva. Tako se je Cerkev že od vsega začetka spominjala svojih pokojnih in jih priporočala božjemu usmiljenju ter zanje darovala
mašno daritev in prosila: »Sprejmi to daritev, da bodo po njej naši rajni bratje in
sestre rešeni vezi smrti in prejeli večno življenje.« (Rimski misal, Prošnja nad darovi, 2. nov.)
Navodilo pravi, naj ima sprejem v cerkev duhovnik, ki bo daroval sveto mašo.
To pomeni, da duhovnik sprejme pokojnega na pragu cerkve ali na drugem primernem kraju blizu cerkve. Če se je že prej oblekel v mašna oblačila, lahko nadaljuje bogoslužje z glavno mašno prošnjo, če pa ne, gre lahko v zakristijo in nato
mašo začne s poljubom oltarja in s križem.
Besedno bogoslužje je božje razodevanje z besedo, ki slehernega, naj bo veren
ali neveren, nagovori in opogumi. Ker pa je božja beseda hkrati tudi človeška, saj
so jo zapisali ljudje in govori o različnih lepih in manj lepih trenutkih in o preizkušnjah človekovega življenja, je še posebno pomembna in ozdravljajoča v soočanju
s smrtjo in s slovesom od naših najdražjih. Zato Cerkev tudi ob pogrebnem bogoslužju poudarja, da je treba bogato obložiti »mizo božje besede« (B 51). Tako smo
torej v novi pogrebni obrednik vključili veliko več odlomkov, kakor jih vsebuje prejšnji. Če ju na primer primerjamo, moremo reči, da je prejšnji obrednik vseboval
devet starozaveznih beril, medtem ko jih ima novi enajst, psalmov je bilo prej deset,
v novem obredniku pa jih je trinajst, stari obrednik obsega osemnajst novozaveznih
beril, novi pa dvaindvajset, stari obrednik ima osemnajst evangeljskih odlomkov,
novi pa šestindvajset.4 Manj praktično je le to, da so mnogi odlomki kar med po4

V novem obredniku so naslednji svetopisemski odlomki: Iz 25,6a.7–9; 49.13b.14–15; 55,6–9; Ezk 18,26–
28; Prid 3,1−4.5b−8; Job 19,1.23–27a; Mdr 3,1–9; 4,7–15; Žal 3,21–25; Dan 12,1–3; 2 Mkb 12,43–45;
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sameznimi obredi in se zato duhovniki manjkrat odločajo zanje. Drugače pa lahko
voditelj bogoslužja izbere eno ali dve berili in med njima psalm in evangelij.
V prošnjah vernikov opravlja ljudstvo poslanstvo svojega krstnega duhovništva
in prosi za vse ljudi (RMu 69). Kakor imamo lahko pri birmi, pri poroki in pri drugih
posebnih praznovanjih prošnje vernikov osredotočene predvsem na konkretne
okoliščine in na potrebe Cerkve, tako tudi prošnje pri pogrebu veljajo predvsem
za pokojnega (za njegovo duhovno in zakramentalno življenje) in za njegove svojce (RMu 70). Pri sestavi teh prošenj ponekod naletimo na liturgične nedoslednosti. Navodilo namreč pravi, naj bi voditelj v uvodu v prošnje vedno nagovoril ljudstvo in ga povabil k molitvi, in ne, naj se v uvodu voditelj obrne že na Boga in ga
prosi, da usliši naše prošnje (De oratione communi 1966; Slovenski medškofijski
liturgični svet 1979, 4). Takšne nedoslednosti so na primer pri prošnjah v obredu:
tragično umrlega (70), krščenega otroka (88), nekrščenega otroka (171) in v predlogih prošenj v Dodatku III (250–254).
V opravljanju evharistične daritve izraža Cerkev svoje dejavno občestvo z rajnimi. Skupnost vernih – zlasti pokojnikova družina – se ob tem uči živeti v občestvu
s tistim, »ki je zaspal v Gospodu«, ko v svetem obhajilu prejme telo Jezusa Kristusa, čigar živi ud je rajni, in ko moli nato zanj in z njim (KKC 1689). To pomeni, da
smo s pokojnimi najbolj povezani prav po Kristusu, ki ga na najodličnejši način
prejemamo v obhajilu. Zato smo vključili v novi obrednik navodilo, ki pravi, naj
»duhovnik pred obhajilom na kratko in obzirno pove, da lahko k obhajilu pristopijo le tisti, ki so pripravljeni in so v zadnjem času prejeli zakrament pokore in
sprave« (Krščanski pogreb 2006, 62).
1.2.3 Obredi v kapeli ali na poslovilnem prostoru

T

emelj obredov v kapeli ali na poslovilnem prostoru – ponekod je to mrliška
vežica – je »druga oblika« pogrebnega obreda, to je pogreb na dveh krajih: v
omenjeni kapeli ali na poslovilnem prostoru in pri grobu. To pomeni, da pogrebni
obred ni povezan z mašo, čeprav je lahko pred mašo ali po njej ali celo med prvim
delom tega obreda in drugim delom pri grobu.
Glavna značilnost novih obredov je v tem, da so besedila in posamezne sestavine obreda prilagojeni posebnim okoliščinam, kakor so na primer: pogreb tragično umrlega, krščenega ali nekrščenega otroka, duhovnika ali diakona, redovnika
ali redovnice, pastoralnega delavca ali delavke, Cerkvi oddaljenega kristjana in
obred pred upepelitvijo.
Struktura slehernega obreda je podobna ustaljeni strukturi »druge oblike« pogrebnega obreda, v katero so vstavljene ob novih besedilih tudi nekatere nove sestaPs 23, 1–6; 25,4–5.8–10.14; 27,1.4.13–14; 42,3.5bc; 43,3–4; 51,3–6.9.11–15.17.19; 62,2–3.6–9b; 63,2–
6.8–9; 103,1–4.8.10.12–13; 116,1−6.8–9; 122,1–2.4–9; 130,1–6; 143,1–2.5–6; 7ab–8ab.10; 145,8–9.15–
18; Apd 6,1a–7ab; 10,34–36.42–43; Rim 5,5b–11; 5,17–19; 6,3–4.8; 8,14–23; 11,33–36; 1 Kor 2,1–5;
12,3b−7.12−13; 15,51.52,54–57; 2 Kor 5, 1. 6–10; Flp 3,20–21; 4,1; Ef 1,3a.4–5; Kol 3,1–4; 1 Tes 4,13–18;
1 Pet 5,10–11; 1 Jn 3,1–2; 3,14–16; Raz 7,9.14b–17; 20,11–15; 21,1; 21, 1–5a; Jak 1,12; 2 Tim 2,8–13;
4,1–2.5–8; Mt 5,1–12 a.; 5,13−16; 6,19–21; 9,9–13; 10,37–42; 11,25–30; 13,44–46; 15,21–28; 16,24–27;
19,13–15; 20,1–16a; 24, 42–44; 25,1–13; 25,1–13; 25,14–15.19–21; 25,31−32ab.34−40; Mr 10, 13–16;
10,17–21.29–30; 10,17–20; Lk 1,68–79; 6,20–23; 20,27.34–38; 23,44–46; 24,1–6a; Jn 6,37.39–40;
16,20–23.
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vine obreda. Vsak obred ima žensko in moško obliko besedila, svoje lastno besedno
bogoslužje, ki pa ga lahko zamenjamo tudi z drugimi odlomki iz Dodatka II. Nekatera
besedila so opremljena z notami. Obred lahko vodi duhovnik, diakon ali pa tudi laik.
Molitve pri grobu lahko uporabljamo tudi pri raztrosu. Vstavljen je še starodavni običaj »postavitve« nagrobnega križa z ustreznimi besedami (Fabijan 2005).
Vsak nov obred se začne z znamenjem križa in se nadaljuje s pozdravnimi besedami zbranemu občestvu, ki so v posameznih obredih vezane na dane okoliščine. Tako sta na primer pri obredu tragično umrlega v uvodu poudarjeni nedoumljivost in bolečina nad tragičnim dogodkom, hkrati pa tudi vera, ki ob uri slovesa krepi upanje v božje usmiljenje (Krščanski pogreb 2006, 56); pri pogrebu otroka voditelj poudari sočustvovanje s svojci pokojnega in jim zagotovi, da jim je krščansko občestvo v trenutkih preizkušnje blizu (74); pri pogrebu duhovnika in
diakona izrazi voditelj hvaležnost za njegovo duhovniško ali diakonsko službo (92);
pri pogrebu redovnika in redovnice izpostavi hvaležnost občestva za njegov ali
njen zgled Bogu posvečenega življenja po evangeljskih svetih (110); pri pogrebu
pastoralnega delavca ali delavke (kateheta, organista, zakristana, ministranta) je
izpostavljena njegova vera, v moči katere je opravljal svojo pastoralno službo (128),
in pri pogrebu Cerkvi oddaljenega kristjana je v uvodu poudarjena pokojnikova
prek zakramenta svetega krsta včlenitev v Cerkev (144).
Da je pogrebni obred predvsem veroizpoved ljudstva v Kristusovo velikonočno
skrivnost, potrjuje tudi vzklik Gospod usmili se, ki sledi. Tudi če je to prošnja po
usmiljenju, je vendarle v prvi vrsti veroizpoved ljudstva, kakor potrjujejo tudi vrstice, ki jo spremljajo. V njih se nam razodeva kot pot in zagotovilo večnosti, kot
tisti, ki pozna našo bolečino in je z nami v naših preizkušnjah, kot prijatelj otrok in
kot tisti, ki nam je s svojim odrešilnim delom pripravil dom pri Očetu itd.
Tudi v sklepnih prošnjah uvodnih sestavin pogrebnega obrednika imamo različne teološke in pastoralne poudarke: zaupanje v Kristusovo zagotovilo, da bomo
prejeli kraljestvo, ki nam je pripravljeno od začetka sveta, in prošnjo, naj bo tudi
pokojnik deležen tega kraljestva; svetopisemski poudarek, da nas Bog pozna bolj
kakor mi sami; naj nas Bog utrdi v upanju na ponovno snidenje s pokojnikom v
Bogu; naj bo v večnosti pokojnik deležen tega, kar je kot duhovnik ali diakon oznanjal; naj bo deležen družbe s svetniki itd.
Osrednji del prvega dela pogrebnega obreda je besedno bogoslužje, ki je po
zgledu novih rimskih obrednikov tudi v pogrebnem obredniku posebno za vsak
obred. Ta določitev izvira le iz praktičnih razlogov in voditelju bogoslužja ne preprečuje izbire kakega drugega svetopisemskega odlomka ali psalma. Dana je celo
možnost, da uporabimo samo berilo ali samo evangelij ali pa oboje z vmesnim
psalmom. Tako nas, na primer, v splošnem obredu brez maše apostol Pavel spominja, da je naše domovanje pri Gospodu; psalmist nam okrepi upanje v Gospoda
in budi v nas željo po prebivanju v Gospodovi hiši; evangelist Janez nam po Jezusovih besedah zagotavlja, da imamo pripravljen prostor v božji hiši (40–42).
Ker so v novem obredniku prošnje vernikov le ob grobu, sledijo po besednem
bogoslužju, če je to primerno, zahvale vernikov Bogu za vse dobrote, s katerimi je
obdaril pokojnika: za leta njegovega življenja, za milost svetega krsta, ki ga je prejel, in za njegovo skrb, potrpežljivost in velikodušnost do bližnjih (Krščanski pogreb
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2006, 43; 62; 79–80; 97–98; 114–115; 132–133). Zahvale sklenemo s pokropitvijo krste (ali žare) z blagoslovljeno vodo. Če je voditelj pogrebnega obreda laik,
zmoli ustrezno molitev, medtem ko blagoslov groba odpade. Pokropitev krste
spremljajo besede, v katerih je navzoč spomin na krst in izraženo pričakovanje
novih in neumrljivih teles. Pokropitvi z blagoslovljeno vodo lahko sledi pokaditev,
s katero izrazimo spoštovanje občestva do pokojnikovega telesa, ki je bilo tempelj
Svetega Duha in je določeno za vstajenje, istočasno pa pokaditev pomeni tudi pokojnikovo popolno in dokončno daritev v smrti.
Liturgična prenova drugega vatikanskega cerkvenega zbora je nekdanjo molitev
»Libera me, Domine«,5 ki je bila izraz tesnobe v imenu rajnega, nadomestila z obredom poslednjega priporočanja. To je prošnja k svetnikom in angelom, naj ponesejo
dušo pokojnega pred božje obličje. Temu priporočanju lahko dodamo še antifono
V nebesa naj te spremijo angeli, ki ima prav tako vlogo priporočanja pokojnega Bogu.
Ker latinski izvirnik ne povezuje obeh antifon v eno celoto, kakor je bila to že večdesetletna navada pri nas, je izpadel drugi del, to je antifona Zbor angelov naj te
sprejme. To neupoštevanje slovenske tradicije je bilo odpravljeno z novo izdajo Malega pogrebnega obrednika, v katerem sta vnovič združeni obe antifoni. Nato voditelj sklene obred pri vežici ali na drugem poslovilnem prostoru s povabilom k spremljanju pokojnega h grobu. Če pa bogoslužje poteka pred upepelitvijo, se obred
konča z ljudsko pesmijo, po kateri voditelj bogoslužja seznani navzoče, kdaj in kje
bosta pogreb in pogrebna maša za pokojnega.
Med sprevodom do groba je po ustaljeni navadi predviden psalm 51, v katerem psalmist razodeva svojo vest, ki mu govori o krivdi pred Bogom. A čim večja
je človekova krivda, tem bolj se s tem potrdi božja pravičnost, tem bolj očitno je
božje usmiljenje, ali kakor pravi sv. Pavel: »Kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost.« (Rim 5,20) Prav je, da se ta psalm poje, saj tudi tako
poudarimo, da pogrebno bogoslužje ni bogoslužje zazrtosti v minljivo, ampak v
neminljivo in večno. Ponekod je navada, da se med sprevodom procesije zavrti
posneta instrumentalna glasba, vendar pa to v nobenem primeru ni sprejemljivo,
če izrine petje psalma. Če pa je procesija do groba izrazito dolga, je mogoče izbrati primerno skladbo, a »se je treba vedno znova varovati nevarnosti, da ne bi
postajala ‘nepotrebno razkošje’, ampak da bo podprla besedo oznanila« (Emeršič
2009, 2); torej ob pogrebu pride v poštev kak Agnus Dei iz Rekviema ali kaj podobnega.
1.2.4 Obredi pri grobu

B

iti izročen v blagoslovljen grob pomeni, biti izročen Gospodu in mu vzklikati:
»Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo!« (Ps 31,6a; Lk 23,46) Zato voditelj duhovnik ali diakon, preden postavijo krsto ali žaro nad grob, grob blagoslovi z blagoslovljeno vodo in z molitvijo. Če pa bogoslužje vodi laik, namesto blagoslovne
molitve izmoli le prošnjo za blagoslov groba. Blagoslovni molitvi sledi še prošnja
za »miren« počitek v grobu, za vstajenje in za večno bivanje v Bogu (Krščanski pogreb 2006, 31, 49, 68, 87, 103, 121, 138).

5

»Reši me, Gospod, večne smrti, tisti groze polni dan, ko se bosta majala nebo in zemlja, ko prideš sodit
svet z ognjem ...« (Rimski obrednik 1932, 176–7)
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Osrednji in – človeško gledano – najtežji trenutek za svojce je izročitev pokojnega v grob. Zato je toliko pomembneje, da voditelj bogoslužja spremlja to osrednje dejanje z ustreznimi besedami upanja in tolažbe. Ker so ponekod duhovniki
molili omenjene besede izročitve šele po izročitvi krste ali žare v grob, ljudje pa
so čutili potrebo, da to dejanje spremlja pesem ali glasba, so »nadomestili« duhovnikovo tišino ali »nemolitev« z igranjem »Tišine« ali »Ave Maria«,6 ponekod
pa tudi s kako pogrebno pesmijo. Tako je moral včasih voditelj bogoslužja počakati, da drugi odigrajo skladbo ali odpojejo pesem, sam pa je z molitvijo spremljal
nekaj, kar je bilo že storjeno. Zato je zapisano v navodilih, naj voditelj bogoslužja
– tudi med izročitvijo krste ali žare ali med raztrosom – zmeraj moli eno od molitev izročitve (Krščanski pogreb 2006, 31, 50, 69, 87, 103, 121, 138, 153). Med različnimi molitvami izročitve je tudi molitev izročitve ob žarnem pokopu. Molitev in
predvsem dopolnilo »prah smo in pepel in vračamo se v zemljo« se opira na mnoga svetopisemska besedila, vendar se molitev ne osredotoča na to, da je pokojni
upepeljen, ampak pove: izročamo ga zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus
preustvaril in oživil v večno življenje.7
Po izročitvi krste ali žare zemlji pokropi voditelj bogoslužja krsto ali žaro s prošnjo, naj z nebeško roso (vonjavo) orosi (okrepča) pokojnikovo dušo Bog Oče in Sin
in Sveti Duh. Na splošno razumemo roso kot tisto sestavino, ki poživlja in ohranja
življenje. Ta simbolni pomen rose je prevzet v bogoslužje zato, ker se z roso razumeva Boga, ki kljub telesni smrti ohranja »človeka«, ali bolje: dušo pri življenju.
Cerkev je prevzela judovski običaj, pri katerem je takoj po izročitvi krste zemlji
rabin s posebnim izrekom vrgel v grob tri lopate zemlje, nato pa so za njim enako
storili vsi navzoči. Obred razlagajo kot dejanje usmiljenja do pokojnika in je zato
obvezen za slehernega navzočega pri pogrebu (Di Segni 1980, 33; Kuzmič 1997).
Cerkev je dala temu obredu nov pomen. To ni več zgolj občestveno dejanje usmiljenja do pokojnika, ampak teološka razlaga človekovega bivanja, to je, da ga je
Bog ustvaril in posvetil za svetišče Svetega Duha, in prošnja, naj ga Bog sprejme v
svoje večno življenje.
V Slomškovem obredniku Mnemosynon Slavicum najdemo pri pogrebnem obredu poseben obred postavitve nagrobnega križa z daljšo razlago (Slomšek 1840, 70).
Ker je danes vedno manj nagrobnih križev, razen križcev na marmornatih nagrobnikih, se zdi nadvse potrebno, da tudi ob pogrebu posebej izpostavimo najpomembnejše krščansko znamenje, to je znamenje križa. Zato je v navodilu obrednika rečeno, da »lahko voditelj bogoslužja z roko pokaže na križ ali ga sam postavi na grob
in pravi: V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje. Po njem
naj ti zasije luč večnega življenja.« (Krščanski pogreb 2006, 51; 70; 88; 104; 122)
6

Skladba »Tišina« se v izvirniku imenuje »Taps«. To je znamenita glasbena tema, ki prihaja iz ameriške
vojske, v kateri je ponoči pomenila, naj se pogasijo luči, spremljala pa je tudi ceremonije z zastavo in
pogrebe. Ponavadi so jo igrali na rog ali trobento. Skladba je poznana tudi pod naslovom »Butterfield’s
Lullaby« ali po besedilu iz drugega verza pesmi, »Dan je končan« ‹Day is Done› (http://www.classbrain.
com/artfree/publish/article_189.shtml, pridobljeno 19. 8. 2010).

7

»Glej, prosim, drznil sem se govoriti z Gospodom, jaz pa sem prah in pepel.« (1 Mz 18,27) »Vrgel me je
v blato, postal sem kakor prah in pepel.« (Job 30,19) »V potu svojega obraza boš užival kruh, dokler se
ne povrneš v zemljo, ker si vzet iz nje, kajti prah si in v prah se povrneš.« (1 Mz 3,17) Prim. Iz 26,19; Ps
22,30; 103,14; 104,29; Prd 3,20; 12,7.
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Kljub temu da so prošnje vernikov za pokojnega že pri maši, so lahko vnovič pri
grobu. Obrednik jih prinaša pri vsaki obliki obreda (51–52; 70–71; 88–89; 105–106;
123–124; 140–141; 147–148; 171; 247–254). Zadevajo predvsem duhovno in
zakramentalno življenje pokojnika in njegovih svojcev.
V sklepnem delu pogrebnega obreda je najprej povabilo k molitvi očenaša in
molitev očenaš za pokojnega in za vse pokojne, ki počivajo na (tem) pokopališču.
Nato voditelj bogoslužja sklene obred s sklepno molitvijo, s katero pokojnega priporočimo Bogu in prosimo, naj Bog pokojnika pridruži svojemu kraljestvu, žalujoče pa potolaži z upanjem na ponovno snidenje s pokojnikom v nebeški slavi.
Tej molitvi je pri obredu pogreba redovnika ali redovnice dodana kitica Frančiškove Sončne pesmi, ki govori o smrti: »Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide. Blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj
druga smrt jim ne bo mogla storiti nič žalega.« (Krščanski pogreb 2006, 125) Voditelj sklene pogrebni obred s prošnjo Bogu, naj pokojnemu podari večni mir, in
obred se konča z znamenjem križa in s pokropitvijo groba in pokopališča. Nadvse
dragoceno je tudi opozorilo voditelju bogoslužja, naj ob kakem morebitnem govoru spoštljivo počaka do konca.
V Dodatku k obredniku je priloženih še nekaj novih obredov. Najprej je obred pred
upepelitvijo, ki ga lahko opravimo na izrecno željo domačih. Opravimo ga lahko na
domu pokojnega, preden ga odpeljejo upepelit, ali pa v posebnem prostoru pred
krematorijem (Krščanski pogreb 2006, 159–166). Sledi obred pogreba nekrščenega
otroka (167–176). Namenjen je žalujočim, ko se želijo s tolažbo Cerkve posloviti od
otroka (do deset let starosti), ki ni bil krščen. Katekizem katoliške Cerkve pravi: »Glede otrok umrlih brez krsta Cerkev ne more drugega kakor zaupati božjemu usmiljenju, kakor dela pri pogrebnem obredu zanje. Veliko usmiljenje Boga, ki hoče, da se
zveličajo vsi ljudje, in Jezusova nežna ljubezen do otrok, ki ga je nagnila, da je rekel:
Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in jim ne branite (Mr 10,14), nam dovoljuje
upati, da je neka pot za zveličanje otrok, umrlih brez krsta.« (KKC 1261)
Za situacijo v kraju, kjer je navada, da voditelj obreda moli v vežici, ko dvignejo
krsto ali žaro, je predviden preprost obred molitev ob dviganju krste (Krščanski
pogreb 2006, 177–178). Tem molitvam sledijo molitve, ki jih lahko uporabimo na
predvečer pogreba, naj bo to ob krsti ali žari v mrliški vežici ali na domu (ob pokojnikovi fotografiji). Obrednik prinaša tudi molitve ob pogrebu nekrščenega odraslega (179–196). Ker pokojni ni bil povezan s Cerkvijo in od nje ni ničesar pričakoval, to ni krščanski pogreb, ampak je obred namenjen predvsem žalujočim, ki
se želijo posloviti od nekrščenega svojca s tolažbo Cerkve. Zato pri obredu odpade
blagoslov njegovega telesa in groba, voditelj bogoslužja, naj bo duhovnik, diakon
ali laik, pa ni oblečen v liturgična oblačila. Obred se opravi v mrliški vežici ali na
poslovilnem prostoru, če je to primerno, pa tudi pri grobu.

2.

M

Mali pogrebni obrednik
ali pogrebni obrednik, ki bo izšel predvidoma v decembru 2010, je – drugače od pogrebnega obrednika iz leta 2006 – priročnik, namenjen samo vodi-

Slavko Krajnc, Inkulturacija rimskega pogrebnega obrednika iz leta 1970 ...

401

telju duhovniku ali diakonu, saj v Sloveniji za zdaj še ni tako dramatičnega stanja
pomanjkanja duhovnikov in diakonov, da bi morali prepuščati vodenje pogrebnega bogoslužja laikom. Mnogi duhovniki so svetovali, naj bo omenjeni priročnik
zares priročen, to je: naj bodo v njem le tisti obredi, ki jih duhovnik najpogosteje
potrebuje. Zato so po škofovi spremni besedi namesto Predhodnih navodil opisane le prilagoditve in določila Slovenske škofovske konference, ki so glede na obrednik Krščanski pogreb iz leta 2006 nekoliko spremenjene in dopolnjene. Sledita
prva in druga oblika pogrebnega obreda, to je pogrebni obred na več krajih in
pogrebni obred na dveh krajih. K temu sta dodana še: pogrebni obred za tragično
umrlega in pogrebni obred za Cerkvi oddaljenega kristjana. Pri nobenem obredu
ni več posebej moške in posebej ženske oblike besedila. Prav tako so v želji po res
drobni priročni knjižici iz obredov izločeni vsi svetopisemski odlomki, ki so po vrstnem redu (prvo berilo, psalmi, drugo berilo, evangelij) združeni v Dodatku. Da
ne bi priročnik postal preobsežen, je iz vseh obredov, razen iz prvega, izločeno
besedilo psalma 51 »Usmili se me Bog«, ki je natisnjeno posebej na zadnji strani
obrednika. Vrh tega je priročnik obogaten z novimi uvodi, molitvami, pesmimi z
notnimi zapisi in z navodilom po molitvi očenaša pri grobu, da lahko voditelj bogoslužja doda še molitev zdravamarije.
V Dodatku so dodane molitve ob dviganju krste, nato molitve, ki jih opravimo
na predvečer ali dan pogreba, sledijo svetopisemski odlomki,8 posebej psalmi in
spevi z notami in nazadnje nekaj ljudskih cerkvenih pesmi, primernih za pogreb.

3.

R

Sociološki vidik pogrebnega obrednika

azlični obredi v pogrebnem obredniku so pripravljeni v želji, da bi svojcem
umrlega ne le zagotovili podporo in tolažbo v njihovi bolečini, ampak jim hkrati dali tudi priložnost za poglobitev in osvežitev njihovega duhovnega razumevanja
smrti kot prehoda v večno življenje. Krščanski pogreb rajnemu ne podeli ne zakramenta ne zakramentala, saj je že »prešel« onkraj reda zakramentov, a ni zato nič
manj liturgično opravilo Cerkve. Cerkev želi ob pogrebu izraziti občestvo z rajnim
in skupnosti, ki se je zbrala ob pogrebu, oznaniti večno življenje. Čeprav se pogrebni obredi razlikujejo med seboj, je vsem skupen poudarek na velikonočni naravi krščanske smrti (KKC 1684).
Da ne bi posamezni obredi izzveneli zgolj s pogledom na večnost, čeprav je to
temeljni poudarek slehernega pogrebnega obreda, so v obrede vključene tudi
zahvale Bogu za vse tisto, kar je pokojnik dobrega storil za družino, za župnijo in
za družbo.
Jezik je čudovito sredstvo za razumevanje in za vzpostavitev prijetnega ali manj
prijetnega odnosa do sleherne stvari. Zato je nadvse pomembna tudi liturgična

8

Štirje odlomki iz Stare zaveze: Iz 65,17–21; 2 Mkb 12,43–45; Mdr 3,1–6.9; Mdr 4,7–15; sedem psalmov,
od katerih so štirje uglasbeni: Ps 27, 1.4.13–14; Ps 42,3.5b;43,3.5; Ps 63, 2–6; Ps 103, 3–4,8.10.12–13;
Ps 130, 1–8; Ps 122, 1–2.4–5; Ps 51; osem odlomkov iz pisem: Rim 8,35.37–39; 1 Kor 15, 51.52,54–57;
2 Kor 4,13–14.16–18; 5,1; 2 Kor 5, 1. 6–10; Flp 3,20–21; Flp 3,20–21; 4,1; 1 Tes 4,13–18; 1 Jn 3,1–2, in
sedem evangeljskih odlomkov: Mt 5,1–12; Mt 25,31−32ab.34−40; Lk 12,35–40; Jn 5,24–29; Jn 6,37–40;
Jn 14, 1–6; Jn 11,17–27.
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terminologija pogrebnega obrednika, ki omogoča lažje, tehtnejše in ustreznejše
teološko izražanje in razumevanje besedil. Tako smo na primer za označitev telesa pokojnika, ki je bil upepeljen, izmed mnogih izrazov, kakor so »minljivo telo«,
»kremirano telo«, »žara«, »pepel«, »posmrtni ostanki« itd., izbrali in dosledno
uporabili izraza »mrtvo telo« in »upepeljeno telo«. Oba izraza ohranjata veliko
spoštovanja tako do pokojnika kakor do njegovih svojcev, ki so lahko različno nazorsko opredeljeni in s tem še posebno dovzetni in občutljivi za posamezne izraze.
Z izbranima izrazoma smo ohranili krščanski poudarek in vrednost človekovega
telesa, hkrati pa se prilagodili današnji že skoraj splošno sprejeti kulturi upepelitve
pokojnih.
Pogrebni obredi upoštevajo tudi velik pomen simbolike, ki lahko v težkih trenutkih doživljanja smrti včasih žalujočim pove več kakor vse besede. Cerkev ohranja simboliko pokaditve in kropljenja krste ali žare, pa tudi celotni ceremonial –
tako pri pogrebni maši kakor pri pogrebu – je zelo nagovorljiv v svojih simboličnih
sestavinah.
Zadnjih petdeset let smo priča dramatičnemu preobratu od pokopov k upepelitvam. V Mariboru na primer je žarnih pokopov že štiri petine (Rižnar 2006). Zdi
se, da je to najprimernejši način pokopavanja, da ga je vredno spodbujati in da v
sebi ne nosi nobenih negativnih verskih občutij. Po dolgih stoletjih nasprotovanja
upepelitvi je večina Cerkva sprejela dano situacijo brez večjih razlag in napotkov
duhovnikom in vernikom.
Zgodnjekrščanska tradicija je odobravala pokop tako, da je do 4. stoletja, ko je
krščanstvo doseglo svoj vpliv na družbo, upepelitev povsem izginila. Skoraj dva
tisoč let je bil pokop uveljavljen, razen manjših izjem, kot edini način pokopavanja
kristjanov.9 In čeprav govori Stara zaveza v mnogih odlomkih o tem, da smo iz
zemlje in da se bomo spremenili v prah (1 Mz 3,17; 18,27; Job 30,19; Iz 26,19; Ps
22,30; 103,14; 104,29; Prd 3,20; 12,7), je Cerkev pokopavala telesa pokojnih in
pokop kristjana povezovala s položitvijo Jezusovega telesa v grob. Kristusova smrt,
pokop in vstajenje telesa so postali zagotovilo za vsakega kristjana, da se bo enako zgodilo tudi ob njegovi smrti. Prav zato je bila dolga stoletja krščanskemu svetu misel na upepelitev resda poznana, vendar le kot praksa drugih kultur. Tudi če
je večina krščanskih Cerkva dovolila upepelitev (rimskokatoliška leta 1963), velja
še danes za manj primerno ravnanje s telesom, še posebno ker molimo v veroizpovedi: »Verujem v … vstajenje mesa in večno življenje.«
Sveto pismo jasno poudari, da je zadnje dejanje našega telesa spremenitev v
prah in pepel in da se vračamo v zemljo, od koder smo vzeti. Čeprav pepel ni telo
in telo ni pepel, ju izročamo zemlji v upanju na vstajenje »mesa in večno življenje«.
Kljub temu pa med obredom pokopa telesa in obredom pokopa pepela obstaja
simbolično neskladje, saj so drže do pepela drugačne kakor drže do telesa. Razlika je povezana z identiteto pokojnika. Pepel je manj osebna ali bolj oddaljena
identiteta pokojnika in ne zbuja enakih čustev in odnosa kakor mrtvo telo. Takšno
neskladje je tudi med grobom, ki je sprejel mrtvo telo, in grobom, ki je sprejel
upepeljeno telo. Prav ta grob dopušča malo simboličnih razsežnosti za jezik vsta9

Pred drugim vatikanskim cerkvenim zborom je veljalo, da tisti, ki so naročili, naj se njihovo truplo sežge,
ne smejo biti cerkveno pokopani (Rimski obrednik 1932, 169).
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jenja. Zato z upepelitvijo motiv smrti in vstajenja v perspektivi praznega groba, pa
tudi sveti krst v luči Kristusove smrti in vstajenja in evharistija kot obhajanje velikonočne skrivnosti naletijo na simbolični ravni na veliko neskladje ali celo nasprotje. Upepelitev je neke vrste končno in sklepno dejanje, neosebno, hitro in manj
čustveno kakor pokop, ki je manj končen, manj sklenjen, manj nasilen, milejši in
bolj naraven (Douglas 1990, 13–14).
Iz povedanega je razvidno, da ima človeško telo posebno mesto v krščanski misli. Zato so s telesi umrlih vedno ravnali s spoštovanjem, in to zaradi identificiranja
z Jezusovim telesom in v upanju na vstajenje.
Pri pokopu telesa je čas smrtnega procesa relativno dolg, ustrezajoč notranjemu dojemanju tistih, ki sočustvujejo s pokojnim. Pri upepelitvi pa je ta čas soočanja s smrtjo zelo kratek. V uri in pol telo postane prah. Tako je upepelitev diametralno nasprotna grobu. Pokop telesa je nekaj naravnega, medtem ko je upepelitev vstop v industrijsko tehnologijo (krematorij).
Danes imamo na ljubljanskem in na mariborskem pokopališču na voljo prostor,
ki je namenjen raztrosu pokojnikovega upepeljenega telesa. Ali je to sploh dopustno, nam more odgovoriti v analognem pomenu Zakonik cerkvenega prava (kan.
1184), ki govori o tem, da je treba odreči cerkveni pogreb le tistim, ki so se dali
upepeliti iz krščanski veri nasprotnih razlogov, to je: če bi pokojnik zahteval upepelitev, da bi poudaril svojo lastno nevero v posmrtno življenje. Podobno lahko
rečemo za raztros. Kdor bi zahteval raztros, da bi poudaril popolno izničenje osebe (duše), temu ni dovoljen cerkveni pogreb. Vprašljiva je tudi želja, biti raztresen
po gorah ali v morje, saj je v takšnih primerih posebej poudarjena ljubezen do
gora ali morja, to je želja, ostati povezan s tistim, s komer (s čimer) sem bil povezan v tukajšnjem življenju. Pri tem je navadno povsem odmišljeno upanje na življenje z njim, ki je Življenje.
Z raztrosom je lahko povezana tudi želja po odpovedi spominu na pokojnika.
Pokojnik, ki nima groba, ne »kliče« po spominu, po molitvi in po srečanju ob grobu, ker ga ni. Tako lahko nastopita hitro pozabljanje in nerazmišljanje o posmrtnem
življenju. Torej smemo narediti povezavo, da je razpršeni pepel vabilo k razpršenemu spominu.
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