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KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
(Kompendij)

14. Kakšen je odnos med izročilom in Svetim pismom?
Sveto izročilo in Sveto pismo sta med seboj tesno povezani 
in drug drugega deležni. Obe napravljata, da je v Cerkvi 
navzoča in rodovitna Kristusova skrivnost; obre pritekata 
iz istega božjega studenca: sestavljata en sam sveti zaklad 
vere, iz katerega Cerkev zajema svojo gotovost glede razo-
detih resnic.

15. Komu je zaupana dediščina vere?
Dediščina vere je zaupana apostolom in celoti Cerkve. Vse 
božje ljudstvo s pomočjo nadnaravnega verskega čuta ob 
podpori Svetega Duha in ob vodstvu cerkvenega učiteljstva 
sprejema božje razodetje, vanj vedno globlje prodira in iz 
njega živi.

16. Komu pripada naloga, da obvezujoče razlaga ded-
iščino vere?
Obvezujoče razlaganje svete dediščine vere pripada samo 
živemu cerkvenemu učiteljstvu, to je Petrovemu nasledniku, 
rimskemu škofu, in škofom v občestvu z njim. Cerkvene-
mu učiteljstvu, ki je v služenju božji besedi deležno gotove 
karizme resnice, pripada tudi oblast, da definira dogme 
(opredeli verske resnice), ki so opredelitve resnic, vsebo-
vanih v božjem razodetju. Takšna oblast obsega tudi res-
nice, ki so z božjim razodetjem v nujni zvezi.

17. Kakšen odnos je med Svetim pismom, izročilom in 
cerkvenim učiteljstvom?
Vsa so med seboj tako tesno združena, da ni enega brez 
drugega. Vsa skupaj in vsako na svoj način ob delovanju 
Svetega Duha učinkovito prispevajo k zveličanju duš.

SVETO PISMO

”Poglejte moje roke in noge, 
da sem res jaz.”

18. Zakaj Sveto pismo uči resnico?
Zato ker je Bog sam avtor Svetega pisma: zaradi tega je na-
vdihnjeno in brez zmote uči tiste resnice, ki so potrebne za 
naše zveličanje. Sveti Duh je namreč navdihoval človeške 
avtorje, ki so zapisali vse to in samo to, kar nas je Bog hotel 
naučiti. Krščanska vera seveda ni “religija knjige”, ampak 
je religija “božje besede”, ki ni “zapisana in nema beseda, 
marveč učlovečena in živa Beseda” (sveti Bernard iz Clair-
vauxa).

19. Kako naj beremo Sveto pismo?
Sveto pismo je treba brati in razlagati s pomočjo Svetega 
Duha in pod vodstvom cerkvenega učiteljstva, upoštevajoč 
tri merila: 1) pozornost vsebini in enoti celotnega Svetega 
pisma; 2) branje Pisma znotraj živega izročila Cerkve; 3) 
upoštevanje analogije vere, to je trdne povezanosti verskih 
resnic med seboj.

20. Kaj je kánon Svetega pisma?
Kánon Svetega pisma je popolni seznam svetih knjig, ki ga je 
apostolsko izročilo dalo prepoznati Cerkvi. Ta kánon vsebuje 
46 knjig Stare in 27 knjig Nove zaveze.

21. Kakšen pomen ima Stara zaveza za kristjane?
Kristjani spoštujejo Staro zavezo kot resnično božjo bese-
do: vse njene knjige so od Boga razodete in ohranjajo trajno 
vrednost. Te knjige pričujejo o božji vzgoji zveličavne božje 
ljubezni. Napisane so bile predvsem, da bi pripravljale pri-
hod Kristusa, vesoljnega Odrešenika.

LATINSKI PREGOVOR
Crescunt anni, descrescunt vires. -- 

“Leta rastejo, toda moč slabi.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
24.04. - Povčeno 
01.05. - Strensko

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
24.04. - Lažiše (vas)
01.05. - Lažiše (okolica)

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 18.04. - 3. velikonočna nedelja
08:30 za + Rozalijo, Antona LJUBEŠEK, Štefana in Alojza CAJZEKA

PONEDELJEK, 19.04. - Leon IX., papež
TOREK, 20.04. - sv. Teotim, škof

08:00 za + Antona MASTNAKA
SREDA, 21.04. - sv. Anzelm, škof in c. u.
ČETRTEK, 22.04. - sv. Aleksandra, mučenka

18:00 za + Milico CVEK
za + Marka KLADNIKA (8. dan)

PETEK, 23.04. -  sv. Jurij, mučenec
SOBOTA, 24.04. - sv. Fidelis, duhovnik in mučenec

08:00 za + Marijo VEBER (8. dan)

NEDELJA, 25.04. - 4. velikonočna nedelja
08:30 za žive in rajne

za + Jožefa CVEKA (obl.)
za + Franca GABERŠKA in rodbino

PONEDELJEK, 26.04. - sv. Klet in Marcelin, papeža
TOREK, 27.04. - sv. Hozana, devica

08:00 za + Jožeta KLEPEJA

SREDA, 28.04. - sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
ČETRTEK, 29.04. - sv. Katarina Sienska, devica in c. u.

18:00 za + Filipa JURKOŠKA in starše ZEME

PETEK, 30.04. - sv. Pij V., papež
SOBOTA, 01.05. - sv. Jožef delavec

08:00 za + STOPARJEVE in sorodnike

NEDELJA, 02.05. - 5. velikonočna nedelja, sv. Atanazij, škof in c.u.
08:30 za žive in rajne

za + Emo NOVAK

NEDELJA, 18.04. - 3. velikonočna nedelja
10:30 za + Antona JANČIČA (obl.), starše JANČIČ in ŽVEPLAN

PONEDELJEK, 19.04. - Leon IX., papež
TOREK, 20.04. - sv. Teotim, škof
SREDA, 21.04. - sv. Anzelm, škof in c. u.
ČETRTEK, 22.04. - sv. Aleksandra, mučenka
PETEK, 23.04. -  sv. Jurij, mučenec

17:30 za + Alojzijo OBREZ

SOBOTA, 24.04. - sv. Fidelis, duhovnik in mučenec
09:00 za + Frančiško KRAŠOVEC

NEDELJA, 25.04. - 4. velikonočna nedelja
10:30 za žive in rajne

za + Alojza PLANINCA (obl.) in sorodnike
PONEDELJEK, 26.04. - sv. Klet in Marcelin, papeža
TOREK, 27.04. - sv. Hozana, devica
SREDA, 28.04. - sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
ČETRTEK, 29.04. - sv. Katarina Sienska, devica in c. u.
PETEK, 30.04. - sv. Pij V., papež

17:30 v zahvalo za 60. let svetega zakona

SOBOTA, 01.05. - sv. Jožef delavec
09:00 za + Alojza in Pavlo KLEPEJ

NEDELJA, 02.05. - 5. velikonočna nedelja, sv. Atanazij, škof in c.u.
10:30 za + Damjana JURGLJA in stare starše

NEDELJA, 18.04. - 3. velikonočna nedelja

08:30

10:30

JEDERT: za žive in rajne
               za + Jasno PRINC
REČICA: za + Mihaelo, Jolando in starše FERME

PONEDELJEK, 19.04. - Leon IX., papež
TOREK, 20.04. - sv. Teotim, škof
SREDA, 21.04. - sv. Anzelm, škof in c. u.
ČETRTEK, 22.04. - sv. Aleksandra, mučenka
PETEK, 23.04. -  sv. Jurij, mučenec

19:00 JEDERT: za + Stanislavo PLAHUTA (8. dan)
SOBOTA, 24.04. - sv. Fidelis, duhovnik in mučenec
NEDELJA, 25.04. - 4. velikonočna nedelja

08:30

10:30

JEDERT: za + Angelo IVŠEK (30. dan)
               za + Božidarja ALOŠOVCA            
REČICA: ni namena

PONEDELJEK, 26.04. - sv. Klet in Marcelin, papeža
TOREK, 27.04. - sv. Hozana, devica
SREDA, 28.04. - sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
ČETRTEK, 29.04. - sv. Katarina Sienska, devica in c. u.
PETEK, 30.04. - sv. Pij V., papež

19:00 JEDERT: za + Ireno DACAR
SOBOTA, 01.05. - sv. Jožef delavec

10:00 REČICA: za + Karla, Terezijo in Draga DEŽELAKA

NEDELJA, 02.05. - 5. velikonočna nedelja, sv. Atanazij, škof in c.u.

08:30

10:30

JEDERT: ni namena
              
REČICA: za + Stanka, Ivanko in Ivana TRBOVCA (obl.)


