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159. Kaj je cilj gospodarstva?
Cilj gospodarstva je materialna preskrba z vsem, kar potrebu-
jemo za življenje. Viri za to - surovine, stroji, zemljiška posest, 
človeška delovna sila itd. - so omejeni. Zatorej moramo ustvari-
ti gospodarski red oz. gospodarstvo tako organizirati, da bodo 
ti omejeni viri kar najbolj učinkovito in razumno uporabljani. 
Začetnik, središče in cilj vseh gospodarskih dejavnosti je svo-
bodni človek. Kot povsod, kjer delujemo socialno, stoji dostojan-
stvo človeške osebe in razvoj skupne blaginje v srediđšču (prim. 
CS 63).

161. Je blagostanje “neetično”?
Ne. Povečanje blagostanja je celo visoko etičen cilj. A ta cilj je le 
takrat moralno dober, kadar je naravnan na globalen in solidar-
en razvoj vseh ljudi, in ne da je le malo ljudi deležnih povečanja 
blagostanja. Razvoj pomeni: celosten, izčrpen ravoj ljudi. K temu 
sodi vera in družina, izobrazba in zdravje in mnogo drugih vred-
not. Ne gre vedno le za dvig potrošnje. “Konzumizem” dela ljudi 
na nek način celo bolj revne.

164. Kaj pravi Sveto pismo o revščini in bogastvu?
Kdor sledi Jezusu, ne sme pozabiti, da naj bi bili predvsem 
“bogati pred Bogom” (Lk 12,21). Biti materialno bogat ni pose-
ben krščanski življenjski cilj in tudi ni nobeno gotovo znamenje 
posebne Božje milosti. Jezus nas je učil moliti: “Daj nam danes 
naš vsakdanji kruh” (Mt 6,11). S temi besedami prosimo Očeta 
za vse tisto, kar potrebujemo za zemeljsko življenje. Ne, stremi-
mo za razkošjem, marveč za tistimi dobrinami, ki zadoščajo za 
srečno življenje v zmernem blagostanju, za ohranjanje družine, 
za dobrodelnost in udeležbo v kulturnem življenju ter za izobraz-
bo in prav tako za nadaljnji razvoj.
165. Je revščina vedno slaba?
Kadar pomeni neprostovoljno stisko in pomanjkanje življenjsko 
potrebnih sredstev, je revščina zlo. Dejstvo, da del človeštva 

strada in drugi višek teh sredstev meče proč, je škandal in v nebo 
vpijoč greh. Težko je reči, kje v premožnih državah meje revščine 
prav potekajo, oziroma kaj prepoznajo kot eksistenčni minimum. 
Relativna revščina - torej ne živeti v preobilju - ni nujno negativna. 
Ljudi lahko pripelje do tega, da svoje realne potrebe priznajo pred 
Bogom in pridejo pred njim do drže proseče in zaupanja polne 
odprtosti. Kjer kristjani resno vzamejo evangelij, vedno znova ob-
staja tudi zavestna, svobodna odpoved materialnemu bogastvu: 
Bogu se želi služiti s svobodnim srcem. Splošno velja: kdor želi 
slediti Jezusu, mora “biti ubog pred Bogom”, to pomeni: biti no-
tranje svoboden od imetja (Mt 5,3). Ljubezen do Boga ne sme biti 
zatemnjena.
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Amici mores noveris, non oderis. -- 

“Spoznaj značaj in naravo prijateljev, vendar jih ne sovraži.”
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“Kdor ima ušesa, naj 
posluša.”

“Iz lakomnosti 
izhajajo vsa hu-
dodelstva in zlo-

čini.
MARCUS TULLIUS CICERO (106-43 pr. Kr), rim. 

politik

“Nekateri ljudje trošijo 
denar, ki ga nimajo, za 
stvari, ki jih ne potrebujejo, 
da bi ugajali ljudem, ki jih 
ne marajo. 
DANNY KAYE (1911 - 1987), ameriški 
komik

“Si reven: potrebuješ 
ljudi, ki ti bodo dali; si 
bogat: potrebuješ ljudi, ki 
jim boš dal. 
LUDWIG BŐRNE (1786 - 1837), nemški 
novinar



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
18.07. - Ogeče
25.07. - Toplice, Senožete in Veliko širje

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
18.07. - Brodnice
25.07. - Paneče

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

NEDELJA, 12.07. - 15. nedelja med letom
08:30
10:30

16:00

REČICA: za + Alojzijo GRADIČ (30. dan) in Leopolda
JEDERT:  za žive in rajne
                za + Jurija GREŠAKA in sorodnike
GOVCE:  za žive in rajne GOVČANE
               zlata maša Stanka DOMAJNKA

PONEDELJEK, 13.07. - sv. Joel, prerok
TOREK, 14.07. - sv. Božidar, škof
SREDA, 15.07. - sv. Bonaventura, škof
ČETRTEK, 16.07. - Karmelska Mati Božja
PETEK, 17.07. -  sv. Aleš, spokornik

19:00 JEDERT: za + Alojza SIRKA in rodbino ŽELEZNIK

SOBOTA, 18.07. - sv. Friderik (Miroslav), škof
10:00 REČICA: za + Cvetka TAŠKARJA

NEDELJA, 19.07. - 16. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne farane
REČICA: za + Ano FERME
              za + Marijo JAVORNIK (8. dan)

PONEDELJEK, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
TOREK, 21.07. - sv. Danijel, prerok
SREDA, 22.07. - sv. Marija Magdalena
ČETRTEK, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica
PETEK, 24.07. - sv. Krištof, mučenec

19:00 JEDERT: za + Gorazda TERŽANA

SOBOTA, 25.07. - sv. Jakob Starejši, apostol
10:00 REČICA: za + Mihaela DEŽANA (10. obl.) in sorodnike

NEDELJA, 26.07. - 17. nedelja med letom
08:30
10:30

REČICA: za + Frančiško KOŠIČ
JEDERT: za žive in rajne

NEDELJA, 12.07. - 15. nedelja med letom
08:30 v dober namen

priprošnja Lurški M. Božji za uspešno zdravljenje
PONEDELJEK, 13.07. - sv. Joel, prerok
TOREK, 14.07. - sv. Božidar, škof

08:00 za + Alojza, Apolonijo, dve sestri in dva brata TERŠEK

SREDA, 15.07. - sv. Bonaventura, škof
ČETRTEK, 16.07. - Karmelska Mati Božja

18:00 za + Emo NOVAK (8. dan)

PETEK, 17.07. -  sv. Aleš, spokornik
SOBOTA, 18.07. - sv. Friderik (Miroslav), škof

08:00 za + Filipa JURKOŠKA in starše

NEDELJA, 19.07. - 16. nedelja med letom
08:30 za + NAPRETOVE

PONEDELJEK, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
TOREK, 21.07. - sv. Danijel, prerok

08:00 za + Marijo ROŽEJ

SREDA, 22.07. - sv. Marija Magdalena
ČETRTEK, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica

18:00 za + Janija GUZEJA

PETEK, 24.07. - sv. Krištof, mučenec
SOBOTA, 25.07. - sv. Jakob Starejši, apostol

08:00 za + Anico METULJ

NEDELJA, 26.07. - 17. nedelja med letom
08:30 za + Ano in Jožeta PODPEČANA

NEDELJA, 12.07. - 15. nedelja med letom
10:30
14:00

za + Angelo BIDERMAN
KOLMAN: za + Marka HOLCERJA in + KLENOVŠKOVE

PONEDELJEK, 13.07. - sv. Joel, prerok
TOREK, 14.07. - sv. Božidar, škof
SREDA, 15.07. - sv. Bonaventura, škof
ČETRTEK, 16.07. - Karmelska Mati Božja

17:30 po namenu

PETEK, 17.07. -  sv. Aleš, spokornik
17:30 za + Milana OŽKA

SOBOTA, 18.07. - sv. Friderik (Miroslav), škof
09:00 za + Ivana GUČKA

NEDELJA, 19.07. - 16. nedelja med letom
10:30 za + Mirana ZUPANCA

za + Angelo BIDERMAN
PONEDELJEK, 20.07. - sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
TOREK, 21.07. - sv. Danijel, prerok
SREDA, 22.07. - sv. Marija Magdalena
ČETRTEK, 23.07. - sv. Brigita Švedska, redovnica

17:30 po namenu

PETEK, 24.07. - sv. Krištof, mučenec
17:30 za + Ivana, Marico JELENC in starše

za + rodbine KRAŠOVEC, OJSTERŠEK in TERBOVC
SOBOTA, 25.07. - sv. Jakob Starejši, apostol

09:00 za + Nežo, Matevža DEŽELAKA in sorodnike

NEDELJA, 26.07. - 17. nedelja med letom
10:30 za + Jakoba, Ano POŽIN ter Viktorja in Angelo BUKOVEC


