
CERKVENI POGREB GRGAR

Cerkveni pogreb je za krščene, ki so to želeli, in bi to ne povzročilo pohujšanja. 
Navadno poteka tako: molitve na domu oz. vežici, sprevod v cerkev, maša zadušnica, 
sprevod na pokopališče, pokop. Možno je imeti v cerkvi le besedno bogoslužje in ne 
maše; možno je tudi opraviti zgolj krajši pogrebni obred na pokopališču in imeti po 
želji mašo zadušnico pozneje. Lepa gesta svojcev je, če izrazijo željo, naj se namesto 
cvetja/sveč na grob daruje v dobrodelni namen, ki ga sami določijo (npr. za cerkev, 
Karitas…); to objavijo pri osmrtnici, s pogrebnim zavodom se dogovorijo, da 
pripravijo škatlo z napisom za prostovoljne prispevke.
Lepo je, da svojci pristopijo k obhajilu (a le, če smejo in so za to pripravljeni; morda je 
potrebno prej iti k spovedi).
Za cerkveni pogreb je potrebno najprej v soglasju z župnikom določiti uro pogreba (če 
se brez njegove vednosti dogovorite za uro pogreba, morda takrat ne bo mogel; 
najmanj primeren dan zanj je nedelja, ker ima ta dan že tri maše in zato ne more več 
maševati). Potrebno se je treba čimprej zglasiti pri njem, da se uredi še druge stvari: 
Prinesti mu je treba dokumente (če ni možno pred pogrebom, pa ob prvi priliki) za 
vpis v mrliško knjigo: mrliški list, potrdilo zdravnika o vzroku smrti, podobico o 
prejemu zakramentov za bolnike (če ga je v bolnici ali domu obiskal duhovnik in mu 
podelil zakramente). Doreče se tudi način pogreba, kdo bo pogledal okrasitev in 
čistočo cerkve, pripravil cerkev, nosil križ, nosil svetilko (oboje je potrebno pred 
pogrebom prinesti na dom/v vežico), bral berilo, zvonil, obvestil strežnike, kako bo 
glede petja, kdo bo odklenil orgle ipd. Pogrebni zavod naj prinese stojalo za krsto za v 
cerkev (pri sv. Petru že je). Župljani ob priliki pogreba radi darujejo za cerkev, kar je 
ustaljena navada, zato se pobira miloščina.
Zelo svetujemo, da za organizacijo pogrebnega sprevoda zaprosite vzdrževalca 
pokopališča Aleksandra Miljavca (031 760 716), ker opravi tudi stvari, ki bi jih morali 
sami: uredi sprevod, pripravi lahko ozvočenje (ki je za spodoben obred nujno in ga 
svetujemo), sporoča zvonarju, pozna krajevne navade ipd. Določeni župljan pa lahko 
počisti in pripravi cerkvico sv. Petra, naročniki pogreba pa mu prinesete rože. V 
soglasju s KS in vzdrževalcem pokopališča prosimo, če so pogrebi med tednom lahko 
po 16h  ali vsaj po 1530, ker ima župnik večkrat do 16h  verouk, strežniki se vrnejo iz 
šole šele malo pred 15h itd., če pa tako ne bi bilo sprejemljivo, se že dogovorimo 
(zlasti pozimi).
Spodnji darovi imajo značaj prostovoljnih darov pa tudi pravičnosti:
Darovi za sodelavce: - mežnar: 8 € *mežnarja ni

- vsak strežnik: 5 € *dežurata navadno dva
- organist: 8 € *organist ne igra, razen po dogovoru
- priprava cerkvice sv. Petra: 9 €

*križ in svetilko nosi ponavadi kakšen vaščan
Za vzdrževanje cerkve/opreme: - cerkev (če ni darovanja): 8 €

- za električno zvonjenje: 2 € (za vsak zvon)
- prenosno ozvočenje (izposoja): 14 €

*zvonarja ni; daljinsko krmiljenje zvonjenja upravlja Zoran Skok
Za duhovnikovo vzdrževanje: - ob pogrebnem obredu: 29 €

- ob maši zadušnici*: 19 €
- ob maši na 8. in 30. dan*: 17 € (vsakokrat)

*svojci naročijo, če želijo; navadno to storijo
Če je kdo v denarni stiski, naj to brez zadrege pove oziroma da, kolikor more.

Iskreno sožalje! Župnik Matjaž Kravos (tel. 307 30 10; GSM 031 716 621)

CERKVENI POGREB BATE

Cerkveni pogreb je za krščene, ki so to želeli, in bi to ne povzročilo pohujšanja. 
Navadno poteka tako: molitve na domu oz. vežici, sprevod v cerkev, maša zadušnica, 
sprevod na pokopališče, pokop. Možno je imeti v cerkvi le besedno bogoslužje in ne 
maše; možno je tudi opraviti zgolj krajši pogrebni obred na pokopališču (in imeti po 
želji mašo zadušnico pozneje). Lepa gesta svojcev je, če izrazijo željo, naj se namesto 
cvetja/sveč na grob daruje v dobrodelni namen, ki ga sami določijo (npr. za cerkev, 
Karitas…); to objavijo pri osmrtnici; s pogrebnim zavodom se dogovorijo, da 
pripravijo škatlo z napisom za prostovoljne prispevke.
Lepo je, da svojci pristopijo k obhajilu (a le, če smejo in so za to pripravljeni; morda je 
potrebno prej iti k spovedi).
Za cerkveni pogreb je potrebno najprej v soglasju z župnikom določiti uro pogreba (če 
se brez njegove vednosti dogovorite za uro pogreba, morda takrat ne bo mogel; 
najmanj primeren dan zanj je nedelja, ker ima ta dan že tri maše in zato ne more več 
maševati). Potrebno se je treba čimprej zglasiti pri njem, da se uredi še druge stvari: 
Prinesti mu je treba dokumente (če ni možno pred pogrebom, pa ob prvi priliki) za 
vpis v mrliško knjigo: mrliški list, potrdilo zdravnika o vzroku smrti, podobico o 
prejemu zakramentov za bolnike (če ga je v bolnici ali domu obiskal duhovnik in mu 
podelil zakramente). Doreče se tudi način pogreba, kdo bo pogledal okrasitev in 
čistočo cerkve, pripravil cerkev, nosil križ, nosil svetilko (oboje je potrebno pred 
pogrebom prinesti na dom/v vežico), bral berilo, zvonil, obvestil strežnike, kako bo 
glede petja, kdo bo odklenil kor ipd. Zelo koristno bi bilo, če bi bilo ozvočeno tudi na 
pokopališču; župnija ima ozvočenje pripravljeno, a žal ni stalnega človeka, ki bi ga 
postavil in z njim upravljal.
Župljani ob priliki pogreba radi darujejo za cerkev, kar je ustaljena navada, zato se 
pobira miloščina.
Prosimo, če so pogrebi med tednom lahko po 16h  ali vsaj po 1530, ker ima župnik 
večkrat do 16h  verouk, strežniki se vrnejo iz šole šele malo po 15h itd., če pa tako ne 
bi bilo sprejemljivo, se že dogovorimo (zlasti pozimi).
Spodnji darovi imajo značaj prostovoljnih darov pa tudi pravičnosti:
Darovi za sodelavce: - mežnar: 8 € *mežnarja ni

- vsak strežnik: 5 € *dežurata navadno dva
- organist: 25 € (po sklepu ŽPS)

*zbor (raje 25 € kot zakuska) in organist sodelujeta le po dogovoru: Jožica 
3075551

- zvonar: 15 € (po sklepu ŽPS)
*zvoni Ivan Šavli, Bate 4
*križ in svetilko nosi ponavadi kakšen vaščan

Za vzdrževanje cerkve/opreme: - cerkev (če ni darovanja): 8 €
Za duhovnikovo vzdrževanje: - ob pogrebnem obredu: 29 €

- ob maši zadušnici*: 19 €
- ob maši na 8. in 30. dan*: 17 € (vsakokrat)

*svojci naročijo, če želijo; navadno to storijo
Denarni prispevki imajo značaj daru, pa tudi pravičnosti (npr. vzdrževanje cerkve; 
nadomestilo za koga, ki je moral vzeti dopust ipd.). Če je kdo v denarni stiski, naj to 
brez zadrege pove oziroma da, kolikor more.
Svetoval in pomagal vam bo rad član ŽPS iz najbližjega zaselka.

Iskreno sožalje! Župnik Matjaž Kravos (tel. 307 30 10; GSM 031 716 621)

CERKVENI POGREB TRNOVO PRI GORICI

Cerkveni pogreb je za krščene, ki so to želeli, in bi to ne povzročilo pohujšanja. 
Navadno poteka tako: molitve na domu oz. vežici, sprevod v cerkev, maša zadušnica, 
sprevod na pokopališče, pokop. Možno je imeti v cerkvi le besedno bogoslužje in ne 
maše; možno je tudi opraviti zgolj krajši pogrebni obred na pokopališču (in imeti po 
želji mašo zadušnico pozneje). Lepa gesta svojcev je, če izrazijo željo, naj se namesto 
cvetja/sveč na grob daruje v dobrodelni namen, ki ga sami določijo (npr. za cerkev, 
Karitas…); to objavijo pri osmrtnici; s pogrebnim zavodom se dogovorijo, da 
pripravijo škatlo z napisom za prostovoljne prispevke.
Lepo je, da svojci pristopijo k obhajilu (a le, če smejo in so za to pripravljeni; morda je 
potrebno prej iti k spovedi).
Za cerkveni pogreb je potrebno najprej v soglasju z župnikom določiti uro pogreba (če 
se brez njegove vednosti dogovorite za uro pogreba, morda takrat ne bo mogel; 
najmanj primeren dan zanj je nedelja, ker ima ta dan že tri maše in zato ne more več 
maševati). Potrebno se je treba čimprej zglasiti pri njem, da se uredi še druge stvari: 
Prinesti mu je treba dokumente (če ni možno pred pogrebom, pa ob prvi priliki) za 
vpis v mrliško knjigo: mrliški list, potrdilo zdravnika o vzroku smrti, podobico o 
prejemu zakramentov za bolnike (če ga je v bolnici ali domu obiskal duhovnik in mu 
podelil zakramente). Doreče se tudi način pogreba, kdo bo pogledal okrasitev in 
čistočo cerkve (nekdo od svojcev), pripravil cerkev, nosil križ (pred pogrebom ga je 
potrebno prinesti na dom/v vežico), bral berilo, zvonil, obvestil strežnike, obvestil 
mežnarja, kako bo glede petja, kdo bo odklenil kor ipd. Pogrebni zavod naj prinese 
stojalo za krsto za v cerkev. Župljani ob priliki pogreba radi darujejo za cerkev, kar je 
ustaljena navada, zato se pobira miloščina.
Zelo svetujemo, da za organizacijo pogrebnega sprevoda zaprosite vzdrževalca 
pokopališča Aleksandra Miljavca (031 760 716), ker opravi tudi stvari, ki bi jih morali 
sami: uredi sprevod, pripravi lahko ozvočenje (ki je za spodoben obred nujno in ga 
svetujemo), pozna krajevne navade ipd. V soglasju z vzdrževalcem pokopališča 
prosimo, če so pogrebi med tednom lahko po 16h  ali vsaj po 1530, ker mežnar pride iz 
službe šele po 16h, župnik ima večkrat do 16h  verouk, strežniki se vrnejo iz šole šele 
malo po 15h itd., če pa tako ne bi bilo sprejemljivo, se že dogovorimo (zlasti pozimi).
Spodnji darovi imajo značaj prostovoljnih darov pa tudi pravičnosti:
Darovi za sodelavce: - mežnar: 8 € *glej tudi zvonar

- vsak strežnik: 5 € *dežurata navadno dva
- organist: 8 € *organist ne igra, razen po dogovoru

*organista: Janez 3071007; Jernej 3071015
- zvonar: 2 € (za vsak zvon)

*mežnar in zvonar: Pavel Volk, Trnovo 20 A, 3071315
*križ nosi ponavadi kakšen vaščan; svetilke ni

Za vzdrževanje cerkve/opreme: - cerkev (če ni darovanja): 8 €
Za duhovnikovo vzdrževanje: - ob pogrebnem obredu: 29 €

- ob maši zadušnici*: 19 €
- ob maši na 8. in 30. dan*: 17 € (vsakokrat)

*svojci naročijo, če želijo; navadno to storijo
Denarni prispevki imajo značaj daru, pa tudi pravičnosti (npr. vzdrževanje cerkve; 
nadomestilo za koga, ki je moral vzeti dopust ipd.). Če je kdo v denarni stiski, naj to 
brez zadrege pove oziroma da, kolikor more.

Iskreno sožalje! Župnik Matjaž Kravos (tel. 307 30 10; GSM 031 716 621)


