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 Kaj storiti?

...

Blaginja in pravičnost za vse
...

166. Je blagostanje vedno dobro?
Živeti brez materialnih skrbi je velika prednost, za katero naj bi 
se Bogu dnevno zahvaljevali. Kdor tako živi, lahko stoji ob strani 
tistim, ki jim v življenju ni tako dobro, pa naj bo zaradi česarko-
li. Bogastvo pa more voditi tudi v duhovno samozadovoljnost, 
prevzetnost in predrznost. Bogati je drugače kot reven pogos-
to skušan, da svoje srečne življenjske danosti pripisuje last-
nim prizadevanjem. Kjer imetje vodi k lakomnosti, se pogosto 
pridruži trdosrčnost. Bogatim, ki so osredinjeni na materialno, 
velja Jezusovo gorje: “Neumnež, še to noč bodo terjali tvojo dušo 
od tebe” (Lk 12,20).

167. Zakaj je Jezus rekel, da naj ne skrbimo za jutrišnji 
dan (Mt 6, 34)?
Jezus s tem ni želel razvrednotiti marljive skrbnosti. Na drugem 
mestu namreč hvali modrega oskrbnika in zanesljivo delo, tudi 
če ima na videz manjši pomen. Poleg tega je Jezus sam živel kot 
obrtnik in delal za druge. Zaskrbljena zavzetost za prihodnost pa 
nasprotno ni združljiva z osnovnim zaupanjem kristjana.

168. Kako kristjan reagira v lastni revščini?
Vse bo storil, da bi s povečanim in vztrajnim delom sebe in svo-
jo družino osvobodil iz revščine. Pogosto morajo biti pri tem v 
skupnem delovanju z drugimi premagane tudi “zle” strukture in 
krivične moči, ki revnim onemogočajo priložnosti za pridobitev 
premoženja, samooskrbe in gmotnega napredka.

169. Kako naj se odzovem na tujo revščino?
Ker Bog vsakega posameznega človeka ljubi “do smrti na križu”, 
gledajo kristjani soljudi z novimi očmi. Celo v najrevnejšem med 
revnimi prepoznajo Kristusa, svojega Gospoda. Kristjani so zara-
di tega močno motivirani vse storiti za blažitev tujega trpljenja. 
Pri tem se usmerjajo po delih usmiljenja. Pomoč se lahko dogaja 
od človeka do človeka. Možno pa je pomagati tudi na indirek-

ten način preko darov, da bi revni preživeli in mogli živeti človeka 
vredno. Še pomembnejša pa je pomoč za samopomoč, torej po-
moč, ki revne usposobi, da se sami lahko rešijo iz svoje revščine, 
npr. da se jm priskrbi delovno mesto ali se jih bolje izobrazi. Pri 
tem naj bi se nihče ne čutil prehitro preobremenjenega, nihče 
prehitro opravičenega. Podjetnice in podjetniki prispevajo velik 
doprinos k boju zoper revščino z ustvarjanjem delovnih mest in 
človeka vrednih delovnih pogojev.
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na njivi.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
01.08. - Gračnica in Brstovnica
08.08. - Globoko

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
01.08. - Dol
08.08. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

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

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

PONEDELJEK, 27.07. - sv. Gorazd, Kliment, učenca C. in M.
TOREK, 28.07. - sv. Viktor I., papež
SREDA, 29.07. - sv. Marta, Lazarjeva sestra
ČETRTEK, 30.07. - Peter Krizolog, škof

19:00 JEDERT: za + Franca KNEZA (obl.)

PETEK, 31.07. -  sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuitov
19:00 JEDERT: za + Franja in Frido DIACI

SOBOTA, 01.08. - sv. Alfonz Ligvorij, škof in c. u.
10:00 JEDERT: za + Valentino KLOPČIČ in za zdravje

NEDELJA, 02.08. - 18. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za zdravje in božji blagoslov
REČICA: za + družino KOŠIR in Majdo MAČEK

PONEDELJEK, 03.08. - sv. Lidija, sp. žena
TOREK, 04.08. - sv. Janez Vianej, duhovnik
SREDA, 05.08. - sv. Marija Snežna (Nives)
ČETRTEK, 06.08. - Jezusova spremenitev na gori
PETEK, 07.08. - sv. Kajetan, duhovnik

19:00 JEDERT: za + Petra in rodbino PIKL

SOBOTA, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev
10:00 JEDERT: za + Jožefo ŠRAJ (1. obl.)

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

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

PONEDELJEK, 27.07. - sv. Gorazd, Kliment, učenca C. in M.
TOREK, 28.07. - sv. Viktor I., papež

08:00 za Božji blagoslov in Božje varstvo

SREDA, 29.07. - sv. Marta, Lazarjeva sestra
ČETRTEK, 30.07. - Peter Krizolog, škof

18:00 za + Jožefo RUPNIK

PETEK, 31.07. -  sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuitov
SOBOTA, 01.08. - sv. Alfonz Ligvorij, škof in c. u.

08:00 za + Janija GUZEJA

NEDELJA, 02.08. - 18. nedelja med letom
08:30 za + Mihaelo KURALT (obl.)

PONEDELJEK, 03.08. - sv. Lidija, sp. žena
TOREK, 04.08. - sv. Janez Vianej, duhovnik

08:00 za + Slavka PODPEČANA in sorodnike

SREDA, 05.08. - sv. Marija Snežna (Nives)
ČETRTEK, 06.08. - Jezusova spremenitev na gori

18:00 za + Cecilijo in rodbino KLADNIK

PETEK, 07.08. - sv. Kajetan, duhovnik
SOBOTA, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev

08:00 za + Angelo FUNTEK (obl.) in MEHELIČKE

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

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

PONEDELJEK, 27.07. - sv. Gorazd, Kliment, učenca C. in M.
TOREK, 28.07. - sv. Viktor I., papež
SREDA, 29.07. - sv. Marta, Lazarjeva sestra
ČETRTEK, 30.07. - Peter Krizolog, škof

17:30 za + Angelo BIDERMAN

PETEK, 31.07. -  sv. Ignacij Lojolski, ust. jezuitov
17:30 po namenu

SOBOTA, 01.08. - sv. Alfonz Ligvorij, škof in c. u.
09:00 za + Jožefo, Alojza in Jožeta BIDERMANA (obl.), Vido in Franca 

KLENOVŠKA
NEDELJA, 02.08. - 18. nedelja med letom

10:30 za + Alojza (obl.) in Štefanijo ZAMUDA in Jožeta TAŠKERJA

PONEDELJEK, 03.08. - sv. Lidija, sp. žena
TOREK, 04.08. - sv. Janez Vianej, duhovnik
SREDA, 05.08. - sv. Marija Snežna (Nives)
ČETRTEK, 06.08. - Jezusova spremenitev na gori
PETEK, 07.08. - sv. Kajetan, duhovnik

17:30 po namenu

SOBOTA, 08.08. - sv. Dominik, ust. dominikancev
09:00 za + Frančiško LAPORNIK

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


