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DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe: Družina
...

125. Kakšen pomen ima zakon za družino?

Zakon je podlaga družine. Še predno je zakrament (in s tem ve-
liko Božje odrešenjsko znamenje), predstavlja po prepričanju in 
izkušnji Cerkve optimalno osnovo za skupno življenje moža, žene 
in otrok. Samo v zakonu je zagotovljena nujna zanesljivost, ki je 
ne morejo zrelativizirati občasni pridržki in druge omejitve. Tako 
nudi vsem družinskim članom potrebno človeku primerno okolje 
varnosti in razvoja.

126. So torej vsi drugi načini skupnega bivanja napačni?

Ne. Cerkev sicer jasno vidi zakon in družino kot poklica-
nost večine ljudi - odgovarja namreč globokemu hrepenenju 
moškega in ženske. To postavlja Cerkev v sodobni razpravi 
močno v nasprotje rastočemu razkrajanju ožjih spolnih zvez in 
medčloveških vezi, razkrajanju čustvenih vezi in odgovornosti v 
spolnosti in do naraščaja, v partnerstvu in družini. S tem pa niso 
razglašene za nezadostne ali napačne druge oblike (ne spolne-
ga) skupnega življenja, ko poskušajo kot na primer samohranil-
ke, čeprav večkrat pod težkimi okoliščinami, opravljati to, kar je 
sicer obveznost družine.

127. Sodi k zakonu tudi želja po otrocih?

Osnovno da. Kot zakon sodi k družini, tako sodi družina k za-
konu. Oboje je usmerjeno eno na drugo. Poenostavljeno bi lahko 
rekli: “Nobene družine brez zakona in nobenega zakona brez 
družine.” Zakon je naravnan na družino, to pomeni, da je nara-
vnan na spočetje, vzgojo otrok in življenje z njimi. Pari, ki se želijo 
poročiti, ne smejo zatorej od začetka zakona izključevati skupnih 
otrok. “Sta pripravljena sprejeti otroke, ki vama jih želi podariti 
Bog, in jih v duhu Kristusa in Cerkve vzgajati?” Na to vprašanje, 
ki ga postavi duhovnik, morata mladoporočenca pri poroki pr-
itrdilno odgovoriti, šele nato moreta med seboj skleniti zakon.

LATINSKI PREGOVOR
Cui omnes bene dicunt, possidet populi bona. -- 
“Tisti, o komur vsi govorijo dobro, je zelo bogat.”

“Moli, moli rožni venec... zvesto nad 
teboj počival bo Marijin blagoslov.”

“Država varuje 
družino, mater-
instvo, očetovst-

vo, otroke in 
mladino ter ust-
varja za to varst-

vo potrebne 
razmere..

Ustava Republike Slovenije, 53. člen, tretji odstavek

“Danes obstaja tenden-
ca mnogih staršev, da se 
odpovedo svoji vlogi in so 
zgolj prijatelji svojih otrok, 
ki jih niti ne opominjajo 
niti ne posvarijo, tudi 
takrat ne, ko bi - v vsej 
ljubezni in nežnosti - 
takšen ukrep bil pri vzgoji 
resnično potreben. Zatorej 
bi morali misliti na to, 
da je vzgoja otrok sveta 
dolžnost, skupna naloga 
staršev, očeta in matere; 
da otroci potrebujejo 
toplino, bližino, pogovor in 
zgled. Starši imajo nalogo, 
da v družinskem področju 
utelešajo nebeškega Oče-
ta, edini zgled, pri katerem 
naj bi se navdihovali.
SV. JANEZ PAVEL II., 4.6.1999

“Vzemi iz sveta izkušnje 
in razsodnost ljudi nad 50, 
in ne bo ostalo več dovolj, 
da bi zagotovili njegov 
obstoj.
HENRY FORD



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
12.10. - Globoko
19.10. - Povčeno

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
12.10. - Lože (spodnje)
19.10. - Lože (zgornje)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 06.10. - 27. nedelja med letom - rožnovenska
10:30 LURD: za + Martino, Zofijo PLAHUTA in + ZUPANČIČEVE

          za + Ivana TOVORNIKA (30. dan)
PONEDELJEK, 07.10. Rožnovenska Mati božja
TOREK, 08.10. - sv. Pelagija, spokornica

08:00 za + Valentina KLEPEJA (obl.)
za + Ano in Jožeta PODPEČANA

SREDA, 09.10. - sv. Dionizij, škof
ČETRTEK, 10.10. - sv. Florencij, mučenec

18:00 za + Marijo SEME (obl.), Nežiko BREČKO, Franca GABERŠKA

PETEK, 11.10. -  sv. Filip, diakon
SOBOTA, 12.10. - sv. Maksimilijan Celjski, mučenec

08:00 za + Franca SORČANA

NEDELJA, 13.10. - 28. nedelja med letom
08:30 za + Elizabeto, Franca ILIJEVCA, Tilko in Konrada PLOJA

PONEDELJEK, 14.10. - sv. Kalist I., papež
TOREK, 15.10. - sv. Terezija Avilska, red. in cerkv. uč.

08:00 za + Marijo, Alojza GORIŠKA in sorodnike

SREDA, 16.10. - sv. Hedvika, redovnica
ČETRTEK, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

18:00 za + Ivano IVŠEK in moža Karla

PETEK, 18.10. - sv. Luka, evangelist
SOBOTA, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik

08:00 za + Mirka PEKLARJA, starša Cirila in Kristino

NEDELJA, 20.10. - 29. nedelja med letom
08:30 za žive in rajne

za + Franca, Frančiško PINTER in sorodnike

NEDELJA, 06.10. - 27. nedelja med letom - rožnovenska
08:30
10:30

JEDERT: za + Janeza JERNEJŠKA (obl.)
REČICA: za + Franca, Frančiško in brata Francija FRECETA

PONEDELJEK, 07.10. Rožnovenska Mati božja
TOREK, 08.10. - sv. Pelagija, spokornica
SREDA, 09.10. - sv. Dionizij, škof
ČETRTEK, 10.10. - sv. Florencij, mučenec
PETEK, 11.10. -  sv. Filip, diakon

18:00 JEDERT: za + starše NEMEC

SOBOTA, 12.10. - sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
10:00 JEDERT: za + Valentino KLOPČIČ in Ivanko (obl.)

NEDELJA, 13.10. - 28. nedelja med letom
08:30
10:30

REČICA: za + stare starše in očeta URANKARJA
JEDERT:  za žive in rajne

PONEDELJEK, 14.10. - sv. Kalist I., papež
TOREK, 15.10. - sv. Terezija Avilska, red. in cerkv. uč.
SREDA, 16.10. - sv. Hedvika, redovnica
ČETRTEK, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
PETEK, 18.10. - sv. Luka, evangelist

18:00 JEDERT: za + Amalijo ROKSANDIČ in Slavka

SOBOTA, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik
10:00 REČICA: za + Kristino in Alojza KRAŠEKA

NEDELJA, 20.10. - 29. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za + Ivana NAPRETA
REČICA: za + Jožico FERME

NEDELJA, 06.10. - 27. nedelja med letom - rožnovenska
08:30 za žive in rajne

za + Terezijo in Vinka VERBOVŠKA
PONEDELJEK, 07.10. Rožnovenska Mati božja
TOREK, 08.10. - sv. Pelagija, spokornica
SREDA, 09.10. - sv. Dionizij, škof
ČETRTEK, 10.10. - sv. Florencij, mučenec

17:30 za + Jožefo SKALIČ

PETEK, 11.10. -  sv. Filip, diakon
17:30 za + Frančiško LAPORNIK

SOBOTA, 12.10. - sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
09:00 za + Jožefa KNEZA

NEDELJA, 13.10. - 28. nedelja med letom
10:30 KOLMAN: za + Francija, Ivana, Ivanko in Franca ZUPANCA

PONEDELJEK, 14.10. - sv. Kalist I., papež
TOREK, 15.10. - sv. Terezija Avilska, red. in cerkv. uč.
SREDA, 16.10. - sv. Hedvika, redovnica
ČETRTEK, 17.10. - sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec

17:30 za + Draga LAPORNIKA in sorodnike

PETEK, 18.10. - sv. Luka, evangelist
17:30 za + Karolino KAJTNA

SOBOTA, 19.10. - sv. Pavel od Križa, duhovnik
09:00 za + Milana OŽKA

NEDELJA, 20.10. - 29. nedelja med letom
10:30 za + Draga PUŠNIKA


