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207. Je krščanstvo politična vera?
Jezus v nobenem času ne pusti, da bi se ga politično polasti-
li. Ni se pridružil zelotom, političnim gorečnikom, ki so želeli z 
orožjem osvobodfiti Izrael izpod političnega rimskega podjarm-
ljenja. Jezus je želel odrešenje in svobodo vseh ljudi. Prizadeval 
si je za ponovno temeljno vzpostavitev odnosa med človekom in 
njegovim Stvarnikom. S tem je bil njegov evangelij več kot poli-
tika, čeprav je tako za posameznike kot za skupnosti eminentno 
političen. Najprej je nujno ločiti politično in versko razsežnost, 
kot je to storil Jezus s svojim pregovorom: “Dajte torej cesarju, 
kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega” (Mt 22,21). Razliko-
vanje vere in politike je bilo za antični svet zelo težko sprejem-
ljiva ločitev - in je za obsežna področja muslimanskega sveta 
tudi danes.

208. Kako “vlada” Jezus?
Stara zaveza je čakala na Mesija kot političnega rešitelja. Ko 
je mesija končno prišel v podobi Jezusa Kristusa, ni Izrael videl 
nobene zmagovalne vladarske podobe, marveč nekega “Kralja”, 
ki s svojim zgledom na lastnem telesu pokaže, kako mučenje 
in državna kot tudi verska krivica deluje, kako so ljudje s tem 
uničeni. Oblast, bogastvo in vpliv? Te kategorije politične kariere 
je Jezus zaobrnil: ni prišel, da bi gospodoval, ampak služil. S 
tem Jezus postavi novo merilo za vse, ki prevzemajo odgovor-
nost: “Kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik” 
(Mt 20,26).

209. Je Kristus na križu neuspešen?
Kristusa so na križu ubili, ker je bil politično in versko narobe 
razumljen. Judovske avtoritete so videle v njem bogokletnika, 
medtem ko so Rimljani njegove težnje politično interpretirali kot 
težnjo po kraljevski oblasti. Križanje ni bilo zaton njegovega po-
slanstva marveč njegova dopolnitev. Jezus je na novo definiral 
merila političnega izvajanja moči. V - PARADOKSU križa - Božja 

moč se kaže v nemoči njegovega mučenega Sina - so postavljene 
pod vprašaj vse svetne oblastvene težnje. Potrebna je politična 
ureditev, ki zagotavlja mir, vendar je legitimna le takrat, če to res 
omogoča in ščiti svoje državljane. Na ta način se krščansko izva-
janje oblasti uresničuje kot ljubezen in služenje.

LATINSKI PREGOVOR
Ad paenitendum propat, cito qui iudicat. -- 

“Kdor hitro sodi, hitro obžaluje.”
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“sv. Jernej - prosi za nas!”

“Lažje je zgra-
diti državo v zr-
aku kot državo 

brez Boga
PLATON (427 - 348 pr. Kr.) grški filozof

“Demokracija je 
najslabša oblika vladanja 
- razen vseh tistih oblik, ki 
so bile kdaj že prei-
skušene. 
SIR WINSTON CHURCHILL

“Moje spoštovanje res-
nice me je vodilo v politiki; 
in lahko brez obotavljanja 
in v vsej ponižnosti rečem, 
da človek, ki trdi, da 
religija nima nič opraviti s 
politiko, ne ve, kaj pomeni 
religija. 
MAHATMA GANDHI



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
29.08. - Sevce
05.09. - Šmarjeta

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
29.08. - Konc - Zabrež
05.09. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

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

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

PONEDELJEK, 24.08. - sv. Jernej, apostol
TOREK, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
SREDA, 26.08. - sv. Tarzicij, mučenec
ČETRTEK, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština

19:00 JEDERT: za + Antona, Marijo PLOŠTAJNER, sinove in hčere

PETEK, 28.08. -  sv. Avguštin, škof in c. uč.
19:00 JEDERT: za + Bratomila in Jožefo STOKAVNIK 

SOBOTA, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika
10:00 REČICA: za + Frančiško JERAN

NEDELJA, 30.08. - 22. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne farane
REČICA: za + Faniko, Franca in Frančiško KRAŠEK
              za + Marijo KLEMENC

PONEDELJEK, 31.08. - sv. Pavlin, škof
TOREK, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
SREDA, 02.09. - sv. Marjeta, devica
ČETRTEK, 03.09. - sv. Gregor Veli, papež in c. uč.
PETEK, 04.09. - sv. Rozalija, devica

19:00 REČICA: za + Frančiško KOŠIČ

SOBOTA, 05.09. - sv. Mati Terezija, redovnica
10:00 REČICA: za + Cvetka TAŠKARJA

NEDELJA, 06.09. - 23. nedelja med letom - Angelska
08:30
10:30

REČICA: za + Jožeta TOPLIŠKA, rodbini TOPLIŠEK in  
              JABLANŠEK
JEDERT: za žive in rajne

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

PONEDELJEK, 24.08. - sv. Jernej, apostol
TOREK, 25.08. - sv. Ludvik, kralj

08:00 v čast L. M. Božji za zdravje in Božje varstvo
za + Justino, Ivana in starše PUŠIČ

SREDA, 26.08. - sv. Tarzicij, mučenec
ČETRTEK, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština

18:00 za + Bojana TUŠKA (30. dan)

PETEK, 28.08. -  sv. Avguštin, škof in c. uč.
SOBOTA, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika

08:00 za + Marijo in tri brate JURKOŠEK

NEDELJA, 30.08. - 22. nedelja med letom
08:30 za + Jožeta KLEPEJA in sorodnike

PONEDELJEK, 31.08. - sv. Pavlin, škof
TOREK, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat

08:00 za + Janija GUZEJA

SREDA, 02.09. - sv. Marjeta, devica
ČETRTEK, 03.09. - sv. Gregor Veli, papež in c. uč.

18:00 za + Emo NOVAK

PETEK, 04.09. - sv. Rozalija, devica
08:00 za + Marijo ROŽEJ

SOBOTA, 05.09. - sv. Mati Terezija, redovnica
08:00 za zdravje

NEDELJA, 06.09. - 23. nedelja med letom - Angelska
08:30 za + Valentina KLEPEJA

za + Stanka ŽVEPLANA (30. dan)

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

        JELENCA
za + Jakoba (obl.) in Karlino KAJTNA

PONEDELJEK, 24.08. - sv. Jernej, apostol
TOREK, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
SREDA, 26.08. - sv. Tarzicij, mučenec
ČETRTEK, 27.08. - sv. Monika, mati sv. Avguština
PETEK, 28.08. -  sv. Avguštin, škof in c. uč.

17:30 po namenu

SOBOTA, 29.08. - Mučeništvo Janeza Krstnika
09:00 za + Antona DROBNETA (obl.)

za + Draga, starše PUŠNIK in VENKO
NEDELJA, 30.08. - 22. nedelja med letom

10:30 za + Franca, Francija in Marijo POZARŠEK
za + Alojza OŽKA (obl.)

PONEDELJEK, 31.08. - sv. Pavlin, škof
TOREK, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
SREDA, 02.09. - sv. Marjeta, devica
ČETRTEK, 03.09. - sv. Gregor Veli, papež in c. uč.
PETEK, 04.09. - sv. Rozalija, devica

17:30 po namenu

SOBOTA, 05.09. - sv. Mati Terezija, redovnica
09:00
15:00

za + Alojzijo DEŽELAK in sorodnike
POROKA: Žolnir&Knez

NEDELJA, 06.09. - 23. nedelja med letom - Angelska
10:30 za + Angelo BIDERMAN


