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 Kaj storiti?

...

Poklic in poklicanost
...

155. Kdaj je plača pravična?
Družbeni nauk Cerkve od vsega začetka zahteva, da naj plača 
delavca zadošča, da more zagotoviti sebi in svoji družini živl-
jenjsko potrebne stvari. Danes se zahteva glasi, da mora biti 
plača tako visoka, da delojemalcu omogoča obširno udeležbo 
v družbenem življenju. Kljub temu je težko določiti natačno viši-
no pravične plače. Upoštevati je treba dejavnost in zmogljivost 
posameznika pa tudi njegovega delodajalca. Poleg tega je treba 
upoštevati gospodarsko in socialno okolje. Previsoke plače lahko 
porušijo tudi skupno gospodarsko zmogljivost in s tem škodijo 
skupni blaginji. Kljub vsemu morajo obstajati pravični postopki 
določanja plače. Podrejenemu mora država zagotoviti minimalni 
dohodek. Tudi struktura plač v celoti mora biti pravična. V vidu 
socialnega miru v družbi ne smejo obstajati drastična nesora-
zmerja med plačo preprostega delavca in zaslužkom vrhunskega 
menedžerja.

V nebo vpijoča nepravičnost
Na splošno pa naj se bogataši in gospodarji zavedajo, da jim 
niti po človeškem niti po Božjem pravu ni dovoljeno zaradi svojih 
koristi zatirati siromakov in ubogih in iz tujega pomanjkanja de-
lati sebi dobiček. Ogoljufati nekoga za plačilo, ki mu gre, je velik 
greh, ki vpije do nebes. 
papež Leon XIII., Okrožnica Nove stvari (1891), 17

Delo je za človeka
Čeprav je res, da je človek določen za delo in poklican k delu, 
je vendar v prvi vrsti delo “za človeka”, in ne človek “za delo”. 
To sklepanje nas po pravici privede do priznanja, da ima subjek-
tivni smisel dela prednost pred njegovim objektivnim smislom. ... 
merilo za vrednotenje slehernega dela je v prvi vrsti dostojanstvo 
subjekta dela, to se pravi osebe, človeka, ki delo opravlja. ... 
Cilj dela, vsakega dela, ki ga opravlja človek - pa naj bodo to 
po  splošnem ocenjevanju tudi najnižja opravila in storitve ali še 

tako enolično in morda celo prezirano delo - , ostane navsezadnje 
vedno človek sam.
Sv. Janez Pavel II., Okrožnica o človekovem delu (1981), 6

LATINSKI PREGOVOR
Pro optimo est minimale malus. -- 

“Najboljši je tisti, ki je najmanj zloben.”
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“... kdor mene sprejme, spre-
jme tistega, ki me je poslal.”

“Civilna 
nepokorščina je 
sveta dolžnost, 

kadar država za-
pusti tla prava..

MAHATMA GANDHI

“Ne izplačuijem dobrih 
plač zato, ker imam veliko 
denarja, marveč imam 
veliko denarja zato, ker 
izplačujem dobre plače.
ROBERT BOSCH (1861 - 1942), nemški 
industrialec in iznajditelj, vzorni 
delaodajalec

“Za seboj naj bi pustili 
takšno zemljo, da bodo 
lahko živeli tudi tisti za 
nami. ... Svet vendar ne 
sestoji samo iz železniških 
tirov in cest, ampak tudi 
iz obdelovalne zemlje itn. 
Priti mora do izravnave 
med potrebami kmetov 
in tistih, ki gradijo ceste. 
Potrebna je pravičnost 
med uporabniki zemlje. 
PETER KARDINAL TURKSON (*1948), 
predsednik papeškega sveta za 
pravičnost in mir, intervju 24.01.2013



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
04.07. - Šmarjeta
11.07. - Jesenova ravan in Čreta

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
04.07. - Vodiško
11.07. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Po razporedu

NEDELJA, 28.06. - 13. nedelja med letom
08:30
10:30

REČICA: za + Jožeta TOPLIŠKA
JEDERT:  za + Ano KIRHMAJER

PONEDELJEK, 29.06. - sv. Peter in Pavel, apostola
19:00 JEDERT: za + Frančiško KOŠIČ

TOREK, 30.06. - sv. Ladislav Ogrski, kralj
SREDA, 01.07. - sv. Estera, sp. žena
ČETRTEK, 02.07. - sv. Frančišek Regis, redovnik
PETEK, 03.07. -  sv. Tomaž, apostol

19:00 REČICA: za + Frančiško JERAN

SOBOTA, 04.07. - sv. Urh (Uroš), škof
10:00 REČICA: za zdravje

NEDELJA, 05.07. - 14. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za + Fračiško, Petra in Filipa PRIMONA (obl.)
REČICA: za + Jožefo FERME (obl.)
              za + Draga DEŽELAKA (5. obl.)

PONEDELJEK, 06.07. - sv. Marija Goretti, mučenka
TOREK, 07.07. - sv. Vilibald, škof
SREDA, 08.07. - Gregor Grassi, škof
ČETRTEK, 09.07. - sv. Hadrijan III., papež

19:00 JEDERT: za + Friderika RAMŠAKA (obl.)

PETEK, 10.07. - sv. Amalija, redovnica
19:00 REČICA: za + Silvo RIHAR

SOBOTA, 11.07. - sv. Benedikt, opat
11:00 JEDERT: za žive in + FAJDIGOVE 

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

16:00

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

NEDELJA, 28.06. - 13. nedelja med letom
08:30 za + Ladislava, Apolonijo in Mihaela SENICA in Alojza 

LIPOVŠKA
PONEDELJEK, 29.06. - sv. Peter in Pavel, apostola

18:00 za Božje varstvo in razsvetljenje sv. Duha 

TOREK, 30.06. - sv. Ladislav Ogrski, kralj
SREDA, 01.07. - sv. Estera, sp. žena
ČETRTEK, 02.07. - sv. Frančišek Regis, redovnik

18:00 v zahvalo Bogu in Mariji

PETEK, 03.07. -  sv. Tomaž, apostol
08:00 po namenu

SOBOTA, 04.07. - sv. Urh (Uroš), škof
08:00 za + Marico POŽIN

NEDELJA, 05.07. - 14. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Jožeta KLEPEJA in sorodnike
PONEDELJEK, 06.07. - sv. Marija Goretti, mučenka
TOREK, 07.07. - sv. Vilibald, škof

08:00 za + Stanka in Angelo PRIMON (obl.)

SREDA, 08.07. - Gregor Grassi, škof
ČETRTEK, 09.07. - sv. Hadrijan III., papež
PETEK, 10.07. - sv. Amalija, redovnica
SOBOTA, 11.07. - sv. Benedikt, opat

08:00 za + Marico POŽIN

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

NEDELJA, 28.06. - 13. nedelja med letom
10:30 za + Alojzijo DEŽELAK (obl.)

PONEDELJEK, 29.06. - sv. Peter in Pavel, apostola
17:30 po namenu

TOREK, 30.06. - sv. Ladislav Ogrski, kralj
SREDA, 01.07. - sv. Estera, sp. žena

17:30 po namenu

ČETRTEK, 02.07. - sv. Frančišek Regis, redovnik
17:30 za + Angelo BIDERMAN

PETEK, 03.07. -  sv. Tomaž, apostol
17:30 za + Milana OŽKA

SOBOTA, 04.07. - sv. Urh (Uroš), škof
09:00 za + Alojza PLANINCA in sorodnike

NEDELJA, 05.07. - 14. nedelja med letom
10:30 za + Rudolfa in Jožefo KLADNIK (Brodnice)

PONEDELJEK, 06.07. - sv. Marija Goretti, mučenka
TOREK, 07.07. - sv. Vilibald, škof
SREDA, 08.07. - Gregor Grassi, škof
ČETRTEK, 09.07. - sv. Hadrijan III., papež

17:30 za + Frančiško LAPORNIK

PETEK, 10.07. - sv. Amalija, redovnica
17:30 po namenu

SOBOTA, 11.07. - sv. Benedikt, opat
09:00 za + Ivana GUČKA

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

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


