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DOCAT
 Kaj storiti?

...

Temelj družbe: Družina
...

130. Sme družinska politika poskušati vplivati na 
odločitev zakoncev?

Da. - DRUŽINSKA POLITIKA se sme truditi v spodbujanju ljudi, 
da imajo več ali manj otrok, če je to pomembno v družbenem 
pogledu in za skupno blaginjo. Vendar mora to storiti s spošto-
vanjem oseb in svobode parov. Politika sme - in celo naj bi - 
glede stanja prebivalstva informirati in sprejeti določila, ki npr. 
družinam z otroki (morda gmotno) zagotavljajo ugodnosti. S tem 
lahko ustvari spodbude, ki pa končno odločitev o številu otrok 
morajo prepustiti zakoncem samim. Nihče jih ne sme te svobode 
odločanja odvzeti.

131. Zakaj naj bi država in družba kaj storili za družino?
Da družina opravlja pomembne naloge za družbo - pogosto 
povsem neopazno in brez odgovarjajočega ovrednotenja -, je 
zakoreninjeno v njeni svojevrstnosti. Da morata družba in država 
kaj storiti za družino, sledi iz tega, da je družina najmanjša, neo-
bhodno potrebna enota družbe. S tem se prične državna družins-
ka politika. Svobodna država je nedvomno usmerjena v to, da se 
potencialni starši odločajo za otroke; a te odločitve država ne 
sme na noben način izsiliti, ampak se mora s strani državljanov 
zgoditi svobodno. Država tako polaga svojo lastno prihodnost v 
roke svobodno odločujočih se državljanov (Paul Kirchof). V an-
ketah državljani vedno znova potrjujejo v principu zelo visoko 
vrednotenje družine; da pa se bi zaradi trenutnih družbenih 
in političnih pogojenosti nato tudi dejansko mogli odločiti za 
ustanovitev družine, jim poskuša državna družinska politika 
omogočiti z odgovarjajočo vzpostavitvijo okvirnih pogojev.

LATINSKI PREGOVOR
Ad omnia parati sumus. -- 
“Pripravljeni smo na vse.”

“Vsi vas bodo
sovražili zaradi mojega imena, a 
še las z glave se vam ne bo izgúbil. 
S svojo stanovitnostjo si boste 

pridobili svoje življenje.”

“Družina je 
naravna in te-
meljna celica 
družbe in ima 

pravico do 
družbenega in 

državnega varst-
va.

azijski pregovorSplošna deklaracija človekovih  
pravic, čl. 16, t. 3

“Kar družine predvsem 
potrebujejo, ni niti 
miloščina niti preobre-
menitev niti življenjski 
nasveti, marveč pravična 
davčna zakonodaja, ki 
jim omogoča, da otroke 
pripeljejo do odraslosti s 
svojimi lastnimi dohodki.
JŰRGEN BORCHERT (*1949), nemški 
socialni sodnik



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
23.11. - Ogeče
30.11. - Toplice, Senožete in Veliko Širje

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
23.11. - Dol
30.11. - Selo

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 17.11. - 33. nedelja med letom
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Ano in Ferdinanda DEŽELAKA

PONEDELJEK, 18.11. Posv. bazilik sv. Petra in Pavla
TOREK, 19.11. - sv. Matilda, red.
SREDA, 20.11. - sv. Edmund, kralj
ČETRTEK, 21.11. - Darovanje Device Marije

18:00 JEDERT: za + Blaža KOLANDRA

PETEK, 22.11. -  sv. Cecilija, devica in mučenka
18:00 JEDERT: za + Marijo, Miha in Stanka NEMCA

SOBOTA, 23.11. - sv. Klemen I., papež in muč.
10:00 REČICA: za + starša Ivana in Marijo BELEJ

NEDELJA, 24.11. - KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
08:30

10:30

REČICA: za + Petra PODKORITNIKA, starše in sorodnike  
              LAZNIK
JEDERT:  za + KANDOLFOVE in PRIMONOVE

PONEDELJEK, 25.11. - sv. Katarina Sinajska, devica in mučenka
TOREK, 26.11. - sv. Valerijan Oglejski, škof
SREDA, 27.11. - sv. Virgil in Modest, škofa
ČETRTEK, 28.11. - sv. Katarina Labouré, red.

18:00 JEDERT: za + Jožeta, Stanislavo, Branka LAPORNIKA

PETEK, 29.11. - sv. Saturnin, mučenec
18:00 JEDERT: za + Marijo KNEZ in sorodnike

SOBOTA, 30.11. - sv. Andrej, apostol
10:00 REČICA: za + Edvarda ČEPERLINA (30. dan)

NEDELJA, 01.12. - 1. adventna nedelja
08:30
10:30

JEDERT: za žive in rajne
REČICA: za + Franca, Vido KRAŠOVEC in Marijo SUŠAK

NEDELJA, 17.11. - 33. nedelja med letom
08:30 za + Darinko, sina Mitja in starše GRIMŠIČ

za + Elizabeto PREK, MEHELIČKE, POTOKARSKE, ŠTEPIHARJEVE
PONEDELJEK, 18.11. Posv. bazilik sv. Petra in Pavla
TOREK, 19.11. - sv. Matilda, red.

08:00 za zdravje in blagoslov v družini

SREDA, 20.11. - sv. Edmund, kralj
ČETRTEK, 21.11. - Darovanje Device Marije

17:00 za + Cecilijo KLADNIK in sorodnike

PETEK, 22.11. -  sv. Cecilija, devica in mučenka
SOBOTA, 23.11. - sv. Klemen I., papež in muč.

08:00 za + Staneta KOŠIČA in Karla RUPNIKA

NEDELJA, 24.11. - KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
08:30 za žive in rajne

za + Jurija DRAKSLERJA
PONEDELJEK, 25.11. - sv. Katarina Sinajska, devica in mučenka
TOREK, 26.11. - sv. Valerijan Oglejski, škof

08:00 za zdravje in blagoslov v družini

SREDA, 27.11. - sv. Virgil in Modest, škofa
ČETRTEK, 28.11. - sv. Katarina Labouré, red.

17:00 v zahvalo in za blagoslov v družini

PETEK, 29.11. - sv. Saturnin, mučenec
SOBOTA, 30.11. - sv. Andrej, apostol

08:00 za + Valentina KLEPEJA

NEDELJA, 01.12. - 1. adventna nedelja
08:30 za + Cilko TABOR (30. dan)

NEDELJA, 17.11. - 33. nedelja med letom
10:30 za + Rudija REZCA (obl.)

PONEDELJEK, 18.11. Posv. bazilik sv. Petra in Pavla
TOREK, 19.11. - sv. Matilda, red.
SREDA, 20.11. - sv. Edmund, kralj
ČETRTEK, 21.11. - Darovanje Device Marije

16:30 za + Jožefa KNEZA (Lipek)

PETEK, 22.11. -  sv. Cecilija, devica in mučenka
16:30 za + Julijano OJSTERŠEK in sorodnike

SOBOTA, 23.11. - sv. Klemen I., papež in muč.
09:00 za + Jožefo SKALIČ

NEDELJA, 24.11. - KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA
10:30 za svetost duhovnikov in vseh Bogu posvečenih

za + Friderika RAJHA
PONEDELJEK, 25.11. - sv. Katarina Sinajska, devica in mučenka
TOREK, 26.11. - sv. Valerijan Oglejski, škof
SREDA, 27.11. - sv. Virgil in Modest, škofa
ČETRTEK, 28.11. - sv. Katarina Labouré, red.

16:30 za + Frančiško LAPORNIK

PETEK, 29.11. - sv. Saturnin, mučenec
16:30 za + Franca, Frančiško ŽVEPLAN in sorodnike

SOBOTA, 30.11. - sv. Andrej, apostol
09:00 za + Antonijo (obl.) in Jožeta JELENCA

NEDELJA, 01.12. - 1. adventna nedelja
10:30 za + Karolino KAJTNA

za + Milana OŽKA


