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 Kaj storiti?

...

Oblast in morala
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195. Kaj je politična skupnost?
Politična skupnost ureja javne zadeve neke družbe, res publica, 
kot so to označili Rimljani, v nasprotju s privatnim interesom. V 
starem veku je veljalo za častno skrbeti za javne zadeve, kot bi 
bile lastne. Za Aristotela je človek “politično bitje”: Pravi človek 
je tisti, ki sooblikuje javno življenje, v katerem živi kot državljan.

196. Kako političen je človek v krščanstvu?
V nasprotju z antičnimi avtorji poudarja krščanstvo predvsem 
brezpogojno dostojanstvo človeške osebe, in sicer neodvisno od 
njegovih dosežkov v javnem in političnem življenju. Tudi prizadet 
ali ostarel človek ima isto odostojanstvo: ustvarjenost po Božji 
podobi in podobnosti. Vsa politična mnenja v krščanstvu jeml-
jejo za merilo to od Boga dano človekovo dostojanstvo. Človek 
je individualno in socialno bitje. Živi v trojnem odnosnem krogu: 
1. s seboj, 2. s soljudmi in 3. z Bogom. Človek je merilo in cilj 
politike.

197. Kako političen je človek v krščanstvu?
Kristjani postavljajo “državo” vedno takoj za osebo oz. za sk-
upnost oseb, kar danes označujemo civilno družbo. Človek 
najprej odkrije sebe in svoje dostojanstvo v odnosu z Bogom 
(odnos-transcendenca), nato se uresniči v odnosu s svojimi 
bližnjimi (družbeni odnos). Obe razsežnosti sta med seboj tesno 
povezani. V vsakem primeru naj bi prišla do svoje pravice na-
jprej človeška oseba, nato družba in končno politična državna 
inštitucija.

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
(Kompendij)

1. Kakšen je božji načrt za človeka?
Bog, ki je sam v sebi neskonočno popoln in blažen, je po svojem 

“Hodita za menoj in narédil 
vaju bom za ribiča ljudi!”

načrtu iz čiste dobrote svobodno ustvaril človeka, da bi ga naredil 
deležnega blaženosti božjega življenja. Ob dopolnitvi časov je Bog 
Oče poslal svojega Sina kot Odrešenika in Zveličarja ljudi, ki so 
padli v greh. Sklical jih je v svoji Cerkvi, da po delovanju Svetega 
Duha postanejo njegovi posinovljeni otroci in dediči njegove večne 
blaženosti.

2. Zakaj je v človeku hrepenenje po Bogu?
Bog sam, ki je ustvaril človeka po svoji podobi, je zapisal v njegovo 
srce hrepenenje po gledanju Boga. Tudi če to hrepenenje pogosto 
zanikamo, Bog ne neha pritegovati človeka k sebi, da bi živel in 
našel v njem tisto polnost resnice in sreče, ki jo nenehno išče. 
Človek je po naravi in po poklicanosti religiozno bitje, sposobno, 
da stopi v občestvo z Bogom. Ta notranja in življenjska vez z Bo-
gom podeljuje človeku njegovo temeljno dostojanstvo.

3. Kako je mogoče spoznati Boga s samo lučjo razuma?
Izhajajoč iz stvarstva, to je iz sveta in človeške osebe, more človek 
s samim razumom z gotovostjo spoznati Boga kot izvir in cilj vesol-
ja in kot najvišjo dobrino, resnico in neskončno lepoto.

4. Ali je dovolj sama luč razuma za spoznanje skrivnosti 
Boga?
Človek ima pri spoznavanju Boga zgolj z lučjo razuma mnogo 
težav. Vrhu tega ne more sam stopiti v notranjost božje skrivnosti. 
Zato ga je Bog hotel razsvetliti s svojim razodetjem ne samo glede 
resnic, ki presegajo človeško razumevanje, ampak tudi glede reli-
gioznih in nravnih resnic, ki same po sebi niso dostopne razumu, 
da jih morejo spoznati vsi brez težave s trdno gotovostjo in brez 
primesi zmote.

LATINSKI PREGOVOR
Alienos agros irrigas tuis sitientibus. -- 
“Napajaš tuja polja, tvoja pa so žejna.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
30.01. - Toplice, Senožete in Veliko širje
06.02. - Gračnica in Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
30.01. - Lažiše (vas)
06.02. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 24.01. - 3. nedelja med letom - svetopisemska
10:30 za + Alojzijo OBREZ

PONEDELJEK, 25.01. - Spreobrnitev apostola Pavla
TOREK, 26.01. - sv. Timotelj in Tit, škofa
SREDA, 27.01. - sv. Angela Merici, ust. uršulink
ČETRTEK, 28.01. - sv. Tomaž Akvinski, cerkv. uč.
PETEK, 29.01. -  sv. Valerij, škof

16:30 za + Frančiško KRAŠOVEC

SOBOTA, 30.01. - sv. Martina, mučenka
09:00 za + Ivanko ŠTUCIN

NEDELJA, 31.01. - 4. nedelja med letom
10:30 za + Ano in Alojza RAZBORŠKA

PONEDELJEK, 01.02. - sv. Brigita Irska, opatinja
TOREK, 02.02. - Svečnica
SREDA, 03.02. - sv. Blaž, škof in mučenec
ČETRTEK, 04.02. - sv. Gilbert, red. ust.
PETEK, 05.02. - sv. Agata, devica in muč.

16:30 za + Ivana GUČKA

SOBOTA, 06.02. - sv. Pavel Miki, muč.
09:00 za + Ivana JELENCA

NEDELJA, 07.02. - 5. nedelja med letom
10:30 po namenu

NEDELJA, 24.01. - 3. nedelja med letom - svetopisemska
08:30 za + Mojco FERČEC

PONEDELJEK, 25.01. - Spreobrnitev apostola Pavla
TOREK, 26.01. - sv. Timotelj in Tit, škofa

08:00 za + Marico JOVAN

SREDA, 27.01. - sv. Angela Merici, ust. uršulink
ČETRTEK, 28.01. - sv. Tomaž Akvinski, cerkv. uč.

17:00 za + družine ŠVIGELJ
za + Gabrijelo FRECE (8. dan)

PETEK, 29.01. -  sv. Valerij, škof
SOBOTA, 30.01. - sv. Martina, mučenka

08:00 za + NAPRETOVE
za + Ivana OJSTERŠKA (8. dan)

NEDELJA, 31.01. - 4. nedelja med letom
08:30 za ljubezen in mir

PONEDELJEK, 01.02. - sv. Brigita Irska, opatinja
TOREK, 02.02. - Svečnica

08:00 za + starše RIHTAR in sorodnike

SREDA, 03.02. - sv. Blaž, škof in mučenec
08:00 v čast svetemu Jožefu

ČETRTEK, 04.02. - sv. Gilbert, red. ust.
17:00 za zdravje

PETEK, 05.02. - sv. Agata, devica in muč.
SOBOTA, 06.02. - sv. Pavel Miki, muč.

08:00 za + rodbino SEME
za + Leopolda PAVČNIKA (29. obl.) in vse + PAVČNIKOVE

NEDELJA, 07.02. - 5. nedelja med letom
08:30 Lurški M. Božji za zdravje in Božji blagoslov

NEDELJA, 24.01. - 3. nedelja med letom - svetopisemska
08:30
10:30

REČICA: za + Terezijo DEŽELAK
JEDERT:  za žive in rajne

PONEDELJEK, 25.01. - Spreobrnitev apostola Pavla
TOREK, 26.01. - sv. Timotelj in Tit, škofa
SREDA, 27.01. - sv. Angela Merici, ust. uršulink
ČETRTEK, 28.01. - sv. Tomaž Akvinski, cerkv. uč.
PETEK, 29.01. -  sv. Valerij, škof
SOBOTA, 30.01. - sv. Martina, mučenka
NEDELJA, 31.01. - 4. nedelja med letom

08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Marinko PODKORITNIK

PONEDELJEK, 01.02. - sv. Brigita Irska, opatinja
SREDA, 03.02. - sv. Blaž, škof in mučenec
ČETRTEK, 04.02. - sv. Gilbert, red. ust.
PETEK, 05.02. - sv. Agata, devica in muč.

18:00 JEDERT: za + Ireno DACAR (30. dan)

SOBOTA, 06.02. - sv. Pavel Miki, muč.
10:00 za + Jožefa in Štefanijo NOVAK (obl.)

NEDELJA, 07.02. - 5. nedelja med letom
08:30
10:30

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


