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KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
(Kompendij)

8. Kakšne so naslednje stopnje božjega razodetja?
Bog izvoli Abrahama. Pokliče ga, naj odide iz svoje dežele, 
da bo iz njega naredil “očeta mnogih narodov” (1 Mz 17,5) 
in mu obljubi, da bo v njem blagoslovil “vse rodove na 
zemlji” (1 Mz 12,3). Ljudstvo Abrahamovih potomcev bo 
nowsilec očakom dane božje obljube. Bog oblikuje Izrael 
kot svoje izvoljeno ljudstvo, reši ga iz egiptovske sužnosti, 
z njim sklene sinajsko zavezo in mu po Mojzesu da svojo 
postavo. Preroki naznanjajo korenito odrešenje ljudstva, 
zveličanje, ki bo vključevalo vse narode v novi in večni 
zavezi. Iz Izraelskega ljudstva, iz rodu kralja Davida se bo 
rodil Mesija: Jezus.

9. Kakšna je polna in dokončna stopnja božjega razo-
detja?
Ta stopnja je uresničena v njegovi učlovečeni Besedi, Je-
zusu Kristusu, ki je srednik in polnost razodetja. Kristus, 
edinorojeni učlovečeni Božji Sin, je popolna in nepresegl-
jiva Očetova Beseda. S poslanjem Sina in z darom Duha 
je razodetje v polnosti dovršeno, tudi če bo morala vera 
Cerkve v potekanju stoletij postopoma dojemati ves njegov 
daljnosežni pomen.

”Ko nam je Bog dal svojega Sina, ki je
 njegova edina in dokončna Beseda, 
nam je v njej vse skupaj in obenem 
razodel in nima več ničesar povedati” 
(sveti Janez od Križa).

10. Kakšen pomen imajo zasebna razodetja?
Čeprav ne spadajo k zakladu vere, morejo pomagati, da bi 
živeli vero samo, če le ohranijo svojo tesno usmerjenost na 

Spravite proč vse to in iz 
hiše mojega Očeta ne delajte 

tržnice!”

Kristusa. Cerkveno učiteljstvo, ki mu pripada razločevanje 
takšnih zasebnih razodetij, zato ne more sprejeti takšnih, 
ki si domišljajo, da bodo presegla ali popravila dokončno 
razodetje, ki je Kristus.

PREDAJANJE BOŽJEGA RAZODETJA NAPREJ

11. Zakaj in kako se božje razodetje predaja naprej?
Bog “hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali resnico” (1 
Tim 2,4), to je Jezusa Kristusa. Zato je treba, da bi bil Kris-
tus oznanjen vsem ljudem, kakor je sam naročil: “Pojdite in 
učite vse narode” (Mt 28,19). To se uresničuje z apostolskim 
izročilom.

12. Kaj je apostolsko izročilo?
Apostolsko izročilo je dovršeno predajanje Kristusovega 
sporočila od samih začetkov krščanstva z oznanjevanjem, 
pričevanjem, ustanovami, bogočastjem, navdihnjenimi kn-
jigami. Apostoli so predali naprej svojim naslednikom, ško-
fom, in po njih vsem rodovom do konca časov tisto, kar so 
prejeli od Kristusa in dojeli od Svetega Duha.

13. Na kakšne načine se uresničuje apostolsko izročilo?
Apostolsko izročilo se uresničuje na dva načina: z živim 
predajanjem božje besede (ki jo preprosto imenujemo tudi 
izročilo), in s Svetim pismom, ki je bilo zapisano oznanilo o 
odrešenju.

LATINSKI PREGOVOR
Ignavis semper feriae sunt. -- 
“Leni imajo vedno praznike.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
13.03. - Šmarjeta
20.03. - Jesenova ravan in Čreta

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
13.03. - Vodiško
20.03. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 07.03. - 3. postna nedelja
08:30 za žive in rajne

za + Emo NOVAK
PONEDELJEK, 08.03. - sv. Janez od Boga, redovnik
TOREK, 09.03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica

08:00 po namenu

SREDA, 10.03. - 40. mučencev iz Armenije
ČETRTEK, 11.03. - sv. Benedikt, škof

17:00 za + Karla RUPNIKA in Staneta KOŠIČA

PETEK, 12.03. -  sv. Doroteja, mučenka; gregorjevo
SOBOTA, 13.03. - sv. Kristina, devica, mučenka

08:00 za + Alojza, Marijo GORIŠEK in sorodnike
za uspešno operacijo

NEDELJA, 14.03. - 4. postna nedelja, papeška
08:30 za + Ladislava SENICA (25. obl.)

za + Matildo in Ivana GRAŠIČA, Karla in Julijano ŠTOR 
PONEDELJEK, 15.03. - sv. Klemen M. Dvoržak, redovnik
TOREK, 16.03. - sv. Hilarij Oglejski, škof

08:00 za + Faniko, Ivana KAJTNA in stare starše

SREDA, 17.03. - sv. Jedert (Jerica), devica; sv. Patrik, škof
ČETRTEK, 18.03. - sv. Ciril Jeruzalemski, škof in c. u.

17:00 za + Ano in Jožeta PODPEČANA

PETEK, 19.03. - + sv. Jožef, Jezusov rednik, teden družine
08:00 v priprošnjo in zahvalo sv. Jožefu

SOBOTA, 20.03. - sv. Klavdija, mučenka
08:00 za + tri Matilde v družini JURKOŠEK

NEDELJA, 21.03. - 5. postna nedelja, TIHA
08:30 za + Jožeta, starše LUBEJ in vse + BOLČINOVE

NEDELJA, 07.03. - 3. postna nedelja
10:30 za + Cirila in Jožico SKALIČ

PONEDELJEK, 08.03. - sv. Janez od Boga, redovnik
TOREK, 09.03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica
SREDA, 10.03. - 40. mučencev iz Armenije
ČETRTEK, 11.03. - sv. Benedikt, škof
PETEK, 12.03. -  sv. Doroteja, mučenka; gregorjevo

16:30 za + stare starše in za zdravje

SOBOTA, 13.03. - sv. Kristina, devica, mučenka
09:00 za + Leopoldino in Antona ULAGA (obl.)

NEDELJA, 14.03. - 4. postna nedelja, papeška
10:30 za žive in rajne

za zdravje in srečno operacijo
PONEDELJEK, 15.03. - sv. Klemen M. Dvoržak, redovnik
TOREK, 16.03. - sv. Hilarij Oglejski, škof
SREDA, 17.03. - sv. Jedert (Jerica), devica; sv. Patrik, škof
ČETRTEK, 18.03. - sv. Ciril Jeruzalemski, škof in c. u.
PETEK, 19.03. - + sv. Jožef, Jezusov rednik, teden družine

16:30 za + 

SOBOTA, 20.03. - sv. Klavdija, mučenka
09:00 za + Jožeta in Jožefa KNEZA

za + Francija ZUPANCA (obl.) in rodbino POHLIN
NEDELJA, 21.03. - 5. postna nedelja, TIHA

10:30 za žive in rajne
za + Mirana ZUPANCA (obl.)

NEDELJA, 07.03. - 3. postna nedelja

08:30
10:30

JEDERT: za + starše in sorodnike ZORKO 
REČICA: za + Jožefa TOPLIŠKA (1. obl.)

PONEDELJEK, 08.03. - sv. Janez od Boga, redovnik
TOREK, 09.03. - sv. Frančiška Rimska, redovnica
SREDA, 10.03. - 40. mučencev iz Armenije
ČETRTEK, 11.03. - sv. Benedikt, škof
PETEK, 12.03. -  sv. Doroteja, mučenka; gregorjevo
SOBOTA, 13.03. - sv. Kristina, devica, mučenka

10:00 REČICA: za + Terezijo DEŽELAK
NEDELJA, 14.03. - 4. postna nedelja, papeška

08:30

10:30

JEDERT: za + NEMČEVE 
               za + Karlo RAZPUTNIK
REČICA: za + Jožeta NAPRETA

PONEDELJEK, 15.03. - sv. Klemen M. Dvoržak, redovnik
TOREK, 16.03. - sv. Hilarij Oglejski, škof
SREDA, 17.03. - sv. Jedert (Jerica), devica; sv. Patrik, škof
ČETRTEK, 18.03. - sv. Ciril Jeruzalemski, škof in c. u.
PETEK, 19.03. - + sv. Jožef, Jezusov rednik, teden družine

18:00 JEDERT: za + Ireno DACAR 
SOBOTA, 20.03. - sv. Klavdija, mučenka
NEDELJA, 21.03. - 5. postna nedelja, TIHA

08:30
10:30

JEDERT: za + Ladislava KVASA STOKAVNIKA (32. obl.)
REČICA: za + Draga, Karla in Terezijo DEŽELAK


