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 Kaj storiti?

...

Poklic in poklicanost
...

172. Obstaja “krščanski “gospodarski model”?
Ne. Cerkev naj oznanja evangelij in naj ne ponuja konkurenčnih 
gospodarskih modelov in tehničnih rešitev. Zahteva Cerkve, da 
naj gospodarstvo služi ljudem in skupni blaginji, je zahteva na 
človeško dostojanstvo naravnega razuma.

174. Je podjetniška privatna lastnina nepravičnost?
Ne. Podjetnik ima kot vsak drug človek naravno pravico do sadov 
svojega dela in do sredstev, s katerimi te sadove dosega (proiz-
vodna sredstva). Ta pravica najprej izziva kreativno podjetniško 
svobodo, s katero pridobijo vsi udeleženci v gospodarskem pro-
cesu. Ustvarjati premoženje motivira velike napore; razjasnjuje 
posestniške odnose in s tem pripomore k miru (CS 71). Po drugi 
strani so drastične razlike v lastninskih odnosih socialna bomba. 
In pogosto so v resnici nepravične, kjer npr. delojemalci niso v 
zadostni meri udeleženi pri dobičku. Izkoriščanje je še vedno v 
mnogih deželah na dnevnem redu. Gospodarska premoč nekat-
erih pogojuje podvrženost in zapostavljenost drugih. Privatna 
lastnina stoji zatorej pod “socialno hipoteko”: premoženje naj 
bo usmerjeno v skupno dobro vseh, kajti Bog je materialne do-
brine ustvaril za vse. Naloga države je, da pravno uredi in uveljavi 
socialne obveznosti lastnine.

175. Je denar sam na sebi slab?
Ne. Denar ni ne dober ne slab. Denar je menjalno sredstvo, mer-
ilo vrednosti; rezerva za prihodnost; sredstvo za podpiranje do-
brega in nekaj, s čimer se lahko izogne slabemu. Denar ne sme 
nikoli postati sam sebi namen. Jezus izrecno pravi: “Ne morete 
služiti obema: Bogu in mamonu (Mt 6,24). Denar lahko postane  
idol in zasvojenost. Kdor se pogoltno peha za denarjem, bo post-
al suženj svojega pohlepa.

176. Se sme ustvarjati dobiček?
Da. Dobiček je eden prvih pokazateljev za uspeh podjetnika, ni 

pa še zadostno zagotovilo, da podjetnik služi družbi. Da bi sta-
bilno gospodarili, mora biti upravičeno stremljenje po dobičku 
v soglasju z varovanjem dostojanstva osebe. Dobiček na temel-
ju izkoriščevanja, neupoštevanja socialne pravičnosti in pravic 
delavcev je krivica.
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“Mir je najboljše zdravilo.”
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“Bodite pogumni. Jaz sem. 
Ne bojte se!”

“Kako naj dru-
gim delamo do-
bro, če nihče nič 

nima?
CLEMENS VON ALEXANDRIEN (ok. 150-215)

“Kapitalizem brez 
človeškosti, solidarnosti in 
pravičnosti nima morale in 
tudi ne prihodnosti. 
KARDINAL REINHARD MARX

“MAMON
aram.= mamona. Nemoral-
no uporabljanje bogastva 
ali nepošteno pridobljen 
dobiček.

“Bog je podaril zemljo 
celotnemu človeškemu 
rodu, ne da bi koga izkl-
jučil ali koga nagradil, da 
bi hranila vse ljudi. Tu se 
skriva korenina univerzal-
nega namena zemeljskih 
dobrin. 
Sv. JANEZ PAVEL II., OS 31



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
14.08. - Povčeno 
22.08. - Strensko

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
14.08. - Lažiše (vas)
22.08. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

NEDELJA, 09.08. - 19. nedelja med letom
08:30
10:30

REČICA: za + starše DEŽELAK in SRŠENOVE
              za + Marijo JAVORNIK (30. dan)
JEDERT: za + Franca, Jožefo GREŠAK in vse + PIŠKURJEVE

PONEDELJEK, 10.08. - sv. Lovrenc, diakon in mučenec
TOREK, 11.08. - sv. Klara (Jasna), devica
SREDA, 12.08. - sv. Ivana Šantalska, redovnica
ČETRTEK, 13.08. - sv. Hipolit in Poncijan, mučenca
PETEK, 14.08. -  sv. Maksimilijan Kolbe, mučenec

19:00 REČICA: za + Edvarda ČEPERLINA

SOBOTA, 15.08. - MARIJINO VNEBOVZETJE
10:00 JEDERT: za + Valerijo in Leopolda BREČKA(obl.)

NEDELJA, 16.08. - 20. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne farane
REČICA: za + Marinko PODKORITNIK (1. obl.)

PONEDELJEK, 17.08. - sv. Beatrika, devica
TOREK, 18.08. - sv. Helena (Alenka), cesarica
SREDA, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
ČETRTEK, 20.08. - sv. Bernard, opat in c. uč.
PETEK, 21.08. - sv. Zdenko, škof

19:00 REČICA: za + Silvo RIHAR

SOBOTA, 22.08. - Devica Marija Kraljica
10:00 REČICA: za + Alojzijo GRADIČ

NEDELJA, 23.08. - 21. nedelja med letom - Jernejeva nedelja
08:30
10:30

REČICA: za + Franca FERMETA
JEDERT: za žive in rajne

NEDELJA, 09.08. - 19. nedelja med letom
08:30 za + Emo NOVAK (30. dan)

PONEDELJEK, 10.08. - sv. Lovrenc, diakon in mučenec
TOREK, 11.08. - sv. Klara (Jasna), devica
SREDA, 12.08. - sv. Ivana Šantalska, redovnica
ČETRTEK, 13.08. - sv. Hipolit in Poncijan, mučenca

18:00 za + Pavlo in Jožeta ŠVIGLJA

PETEK, 14.08. -  sv. Maksimilijan Kolbe, mučenec
SOBOTA, 15.08. - MARIJINO VNEBOVZETJE

10:30 LURD: za + Marijo ROŽEJ

NEDELJA, 16.08. - 20. nedelja med letom
08:30 za + rodbine HEFERLE, SENICA, ŽIBRET, KNEZ

PONEDELJEK, 17.08. - sv. Beatrika, devica
TOREK, 18.08. - sv. Helena (Alenka), cesarica

08:00 za + Janija GUZEJA

SREDA, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
ČETRTEK, 20.08. - sv. Bernard, opat in c. uč.

18:00 ni namena

PETEK, 21.08. - sv. Zdenko, škof
SOBOTA, 22.08. - Devica Marija Kraljica

08:00 ni namena

NEDELJA, 23.08. - 21. nedelja med letom - Jernejeva nedelja
08:30 za + Emo NOVAK

NEDELJA, 09.08. - 19. nedelja med letom
10:30 za + Marijo in Martina FRECETA (obl.)

PONEDELJEK, 10.08. - sv. Lovrenc, diakon in mučenec
TOREK, 11.08. - sv. Klara (Jasna), devica
SREDA, 12.08. - sv. Ivana Šantalska, redovnica
ČETRTEK, 13.08. - sv. Hipolit in Poncijan, mučenca
PETEK, 14.08. -  sv. Maksimilijan Kolbe, mučenec
SOBOTA, 15.08. - MARIJINO VNEBOVZETJE

08:30 za + Cirila SKALIČA (obl.) in hčerko Jožico

NEDELJA, 16.08. - 20. nedelja med letom
10:30
14:00

za + Antonijo, Petra in Stanislavo DEŽELAK
KOLMAN: za + Jožeta, Stanislavo KOKOTEC in Jurija KOLANDRA

PONEDELJEK, 17.08. - sv. Beatrika, devica
TOREK, 18.08. - sv. Helena (Alenka), cesarica
SREDA, 19.08. - sv. Janez Eudes, duhovnik
ČETRTEK, 20.08. - sv. Bernard, opat in c. uč.
PETEK, 21.08. - sv. Zdenko, škof

17:30 za + Ivana GUČKA

SOBOTA, 22.08. - Devica Marija Kraljica
09:00 za + Milana OŽKA

NEDELJA, 23.08. - 21. nedelja med letom - Jernejeva nedelja
10:30 za + Leopoldino, Antona ULAGA, Roziko in Mihaela 

JELENCA


