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DOCAT
 Kaj storiti?

...

Oblast in morala
...

198. Koliko država potrebuje človeka?
Kljub človekovi prednosti vendar ne gre brez države, ki ima sub-
sidiaren - pomagajoč - pomen. Neobhodno je namreč treba v 
družbi vzpostaviti in zagotoviti neko obliko reda. To se dejansko 
zgodi že, ko se za uresničitev želja in zahtev posameznikov in 
družbenih skupin avtomatsko razvije vizija skupne blaginje. Druž-
ba pa je tu in tam izzvana z glasnimi osebnimi interesi. Obstajajo 
ogorčeni boji, prepiri, tekmovanja, konkurenca. Močnejši želijo 
prekašati slabotnejše. kdo naj ustvari red, če ne državne usta-
nove? Njihovo pomembno orodje je pravo. Pravna država ustvari 
ogrodje reda, ki je postavljen v službo skupnega dobrega, ne 
da bi pri tem ljudem samovoljno odvzela svobodo ali jo omejila 
bolj, kot je treba. V najboljšem primeru je država varen okvir, v 
katerem se morejo človeške osebe svobodno razvijati.

200. Kje ležijo korenine krščanskega razumevanja države 
in oblasti?
Krščanska predstava o državi, oblasti in moči ima svoje korenine 
v stari zavezi. V starem Izraelu se je politično mišljenje vrtelo 
okoli osi Bog in “njegovo ljudstvo”. Šlo je za Jahveja in izpol-
nitev postave. Da so dobili poleg še “kralja”, je videti kot Bož-
je popuščanje. Kralj dejansko naj ne bi deloval za lastno moč, 
mnogo bolj naj bi gledal na socialno pravičnost, pravično sodil, 
izvajal službe v prid ubogim itd. Stvari naj bi bile urejene “bogu-
vščečno”. Vprašanje kako javne zadeve razumno zastaviti, je 
prisotno v grški filozofiji že od Herodota in Platona. Jezus je učil 
lojalen odnos do države: “Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega 
in Bogu, kar je Božjega” (Mt 22,21). O odnosu Cerkve do države 
so začeli pobliže ramišljati šele po Konstantinovem obratu in 
zlasti Avguštin.

“Vzvišen namen ljudi je bolj služiti kot 
gospodovati.” ALBERT EINSTEIN

“In ozdrávil je veliko
bolnikov z različnimi boleznimi in 

izgnal veliko hudih duhov...

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
(Kompendij)

5. Kako je mogoče govoriti o Bogu?
O Bogu je mogoče govoriti vsem ljudem in z vsemi ljudmi, izha-
jajoč iz polnosti človeka in drugih ustvarjenih bitij, ki so odsev, 
čeprav omejen odsev neskončne popolnosti Boga samega. Treba 
je seveda nenehno očiščevati našo govorico vsega tistega, kar ima 
v podobi izraženega in nepopolnega, saj dobro vemo, da ne bomo 
nikoli mogli v polnosti izraziti neskončne skrivnosti Boga.

DRUGO POGLAVJE

BOG PRIHAJA ČLOVEKU NAPROTI
BOŽJE RAZODETJE

6. Kaj Bog razodeva človeku?
Bog se v svoji dobroti in modrosti razodeva človeku. Z dejanji in 
besedami razodeva samega sebe in svoj dobrotni načrt, ki ga je v 
Kristusu od vekomaj naprej določil v blagor človeštva. Ta načrt ob-
staja v tem, da po milosti Svetega Duha napravi deležne božjega 
življenja vse ljudi, ki so njegovi posinovljenci v njegovem edinem 
Sinu.

7. Kakšne so prve stopnje Božjega razodetja?
Bog že v začetku razodeva samega sebe prvim staršem, Adamu in 
Evi, ter ju vabi k notranjemu občestvu s samim seboj. Po njunem 
padcu ne prekine svojega razodetja in obljubi odrešenje za vse 
njune potomce. Po potopu sklene z Noetom zavezo med seboj in 
vsem živimi bitji.

LATINSKI PREGOVOR
Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit. -- 
“Slepe so oči, ko se pamet z drugim ukvarja.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
13.02. - Globoko
20.02. - Povčeno

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
13.02. - Konc - Zabrež
20.02. - Brstovnica

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

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

PONEDELJEK, 08.02. - sv. Hieronim, redovnik
TOREK, 09.02. - sv. Apolonija, mučenka

08:00 za + Apolonijo, Mihaela, Ladislava SENICA in Alojza 
LIPOVŠKA
za + Alojza KOŠIČA (obl.)

SREDA, 10.02. - sv. Sholastika, redovnica
ČETRTEK, 11.02. - Lurška Mati Božja

17:00 Lurški Materi Božji v zahvalo in priprošnjo

PETEK, 12.02. -  sv. Damjan, mučenec
SOBOTA, 13.02. - sv. Jordan, redovnik

08:00 za + Slavka, PODPEČANOVE in CVEKOVE
za + Domagoja GRUBIŠIĆA in Franca FISTRIĆA

NEDELJA, 14.02. - 6. nedelja med letom
08:30 za + Ivana (obl.), Justino in starše PUŠIČ

za + Edvarda ŠEŠKA (8. dan)
PONEDELJEK, 15.02. - sv. Klavdij, redovnik
TOREK, 16.02. - sv. Julijana, mučenka, PUST

08:00 za + Mirka PEKLARJA (obl.)

SREDA, 17.02. - ++ PEPELNICA - strogi post
17:00 za + Valentina in starše KLEPEJ

ČETRTEK, 18.02. - sv. Flavijan, škof
17:00 za + Ivana OJSTERŠKA (30. dan)

PETEK, 19.02. - + sv. Bonifacij, škof
SOBOTA, 20.02. - sv. Frančišek in Jacinta, fatim. pastirčka

08:00 za + Gabrijelo FRECE (30. dan)

NEDELJA, 21.02. - 1. postna nedelja
08:30 za + Milico in Albina CVEKA

za + Franca in Frančiško PINTER (11. obl.)

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

PONEDELJEK, 08.02. - sv. Hieronim, redovnik
TOREK, 09.02. - sv. Apolonija, mučenka
SREDA, 10.02. - sv. Sholastika, redovnica
ČETRTEK, 11.02. - Lurška Mati Božja
PETEK, 12.02. -  sv. Damjan, mučenec

16:30 za + Ivanko ŠTUCIN

SOBOTA, 13.02. - sv. Jordan, redovnik
09:00 za + Alojzijo OBREZ

NEDELJA, 14.02. - 6. nedelja med letom
10:30 za + Ivana JELENCA

PONEDELJEK, 15.02. - sv. Klavdij, redovnik
TOREK, 16.02. - sv. Julijana, mučenka, PUST
SREDA, 17.02. - ++ PEPELNICA - strogi post

16:30 za + Frančiško KRAŠOVEC

ČETRTEK, 18.02. - sv. Flavijan, škof
PETEK, 19.02. - + sv. Bonifacij, škof

16:30 za + Ivana GUČKA

SOBOTA, 20.02. - sv. Frančišek in Jacinta, fatim. pastirčka
NEDELJA, 21.02. - 1. postna nedelja

10:30 za + Karlino (obl.) in Jakoba KAJTNA 

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

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

PONEDELJEK, 08.02. - sv. Hieronim, redovnik
TOREK, 09.02. - sv. Apolonija, mučenka
SREDA, 10.02. - sv. Sholastika, redovnica
ČETRTEK, 11.02. - Lurška Mati Božja
18:00 JEDERT: za + Antona LAPORNIKA (30. dan)

PETEK, 12.02. -  sv. Damjan, mučenec
18:00 JEDERT: za + Franja in Frido DIACI

SOBOTA, 13.02. - sv. Jordan, redovnik
10:00 REČICA: za + Terezijo, Karla in Draga DEŽELAKA

NEDELJA, 14.02. - 6. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za + Evo KVAS STOKAVNIK (6. obl.)
REČICA: za + Alojzijo GRADIČ

PONEDELJEK, 15.02. - sv. Klavdij, redovnik
TOREK, 16.02. - sv. Julijana, mučenka, PUST
SREDA, 17.02. - ++ PEPELNICA - strogi post
18:00 JEDERT: za vse nerojene otroke

ČETRTEK, 18.02. - sv. Flavijan, škof
18:00 JEDERT: za + Karla GRAČNERJA (9. obl.)

PETEK, 19.02. - + sv. Bonifacij, škof
SOBOTA, 20.02. - sv. Frančišek in Jacinta, fatim. pastirčka
10:00 REČICA: za + Milko POLAK

NEDELJA, 21.02. - 1. postna nedelja
08:30
10:30

JEDERT: za + Friderika RAMŠAKA
               za zdravje
REČICA: za žive in rajne


