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KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE
(Kompendij)

Človek
72. Kakšno je bilo prvotno stanje po božjem načrtu?
Bog, ki je ustvaril moža in ženo, jima je dal posebno 
deležnost pri svojem božjem življenju, v svetosti in pravično-
sti. Po božjem načrtu človeku ni bilo potrebno ne trpeti ne 
umreti. Poleg tega je vladala popolna harmonija v človeku 
samem, harmonija med ustvarjenim bitjem in Stvarnikom, 
med možem in ženo, kakor tudi med prvima zakoncema in 
celotnim stvarstvom.

Padec
73. Kako razumemo stvarnost greha?
Greh je prisoten v zgodovini človeka. Takšna stvarnost se 
razjasni samo v luči božjega razodetja in zlasti v luči Kris-
tusa Odrešenika vseh, ki je dal, da se je še bolj pomnožila 
milost tam, kjer se je pomnožil greh. 

74. Kaj je padec angelov?
Ta izraz pove, da so bili satan in drugi zli duhovi, o katerem 
govorita Sveto pismo in izročilo Cerkve, najprej dobri angeli, 
ki jih je ustvaril Bog. A postali so zlobni, ker so s svobodno 
in nepreklicno izbiro odklonili Boga in njegovo kraljestvo; 
tako so začeli pekel. Padli angeli skušajo pridružiti človeka 
svojemu uporu zoper Boga; a Bog v Kristusu zagotavlja svo-
jo gotovo zmago nad hudičem.

75. V čem obstaja človekov prvi greh?
Skušan od hudiča je človek pustil umreti v svojem srcu 
zaupanje do svojega Stvarnika, in nepokoren Bogu, hotel 
biti “kakor Bog” brez Boga in mimo Boga (1Mz 3,5). Tako 
sta Adam in Eva takoj izgubila milost prvostne svetosti in 
pravičnosti zase in za vse ljudi.

76. Kaj je izvirni greh?

”Gospod, h komu 
pojdemo?”

Izvirni greh, v katerem se rodijo vsi ljudje, je stanje poman-
jkanja prvostne svetosti in pravičnosti. Je greh, ki smo si ga 
“nakopali”, ne “storili”; je stanje rojstva, ne osebno dejanje. 
Zaradi enote izvira vseh ljudi izvirni greh prehaja na Adam-
ove potomce s človeško naravo “ne po posnemanju, ampak 
po  razmnoževanju”. To prenašanje izvirnega greha je skriv-
nost, ki je ne moremo v polnosti razumeti.

77. Katere druge posledice povzroča izvirni greh?
Posledica izvirnega greha je, da je človeška narava, ne da bi 
bila povsem pokvarjena, ranjena v svojih naravnih močeh, 
podvržena nevednosti, trpljenju, gospostvu smrti, in nag-
njena h grehu. To nagnjenje imenujemko concupiscentia - 
poželjivost.

78. Kaj je storil Bog po prvem grehu?
Po prvem grehu je bil svet preplavljen z grehi, a Bog ni zapus-
til človeka v oblasti smrti, marveč mu je - v “protoevangeliju” 
(1Mz 3,15) - skrivnostno oznanil zmago nad zlom in dvig 
iz padca. To je prvo oznanilo odrešujočega Mesija. Zato bo 
padec imenovan celo srečna krivda, ker “je bila vredna imeti 
takšnega in tako velikega Odrešenika” (velikonočna vigilija).

LATINSKI PREGOVOR
Concordia civium murus urbium. -- 

“Sloga meščanov je zid mest.”



ŠMARJETAŠMIKLAVŽ SV. JEDERT

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmarjeta
28.08. - Povčeno 
04.09. - Strensko

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - Šmiklavž
28.08. - Vodiško
04.09. - Škofce

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE - sv. Jedert
Kot je navada!

NEDELJA, 22.08. - 21. NEDELJA MED LETOM - Jernejeva
08:30 za + Marijo ROŽEJ

PONEDELJEK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica
TOREK, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol

08:00 za + Bernardo POŽIN, Veroniko DREMŠAK in sorodnike
SREDA, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
ČETRTEK, 26.08. - sv. Hadrijan, mučenc

18:00 za + Justino in Ivana PUŠIČA
za + Matevža (obl.) in Nežo DEŽELAK

PETEK, 27.08. -  sv. Monika, mati sv. Avguština
SOBOTA, 28.08. - sv. Avguštin, škof in cerkv. učitelj

08:00 za + Ano, Jožeta PODPEČANA, starše, brate in sestre

NEDELJA, 29.08. - 22. NEDELJA MED LETOM
08:30 za + Milico CVEK (obl.)

za + Hedo BOŽIČ (30. obl.) in vse + DERNOVŠKOVE
PONEDELJEK, 30.08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec
TOREK, 31.08. - sv. Pavlin, škof

08:00 za + Ivana RUPNIKA

SREDA, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
ČETRTEK, 02.09. - sv. Ingrid, redovnica

18:00 prošnja k Bogu za pomoč in rešitev

PETEK, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež in cerkv. učitelj
SOBOTA, 04.09. - sv. Rozalija, devica

08:00 za + Vido CVEK, Majdo in Ivana TOVORNIKA

NEDELJA, 05.09. - 23. NEDELJA MED LETOM - Angelska
08:30 za + Marijo VEBER

NEDELJA, 22.08. - 21. NEDELJA MED LETOM - Jernejeva
10:30 za žive in rajne

za + Jakoba in Karolino KAJTNA
za + Matevža DEŽELAKA (40. obl.) ter rodbino

PONEDELJEK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica
TOREK, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol
SREDA, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
ČETRTEK, 26.08. - sv. Hadrijan, mučenc
PETEK, 27.08. -  sv. Monika, mati sv. Avguština

17:30 za + Cirila SKALIČA (obl.) in hčerko Jožico

SOBOTA, 28.08. - sv. Avguštin, škof in cerkv. učitelj
09:00 za + Antona DROBNETA (obl.)

NEDELJA, 29.08. - 22. NEDELJA MED LETOM
10:30 za + Alojza OŽKA, družino OŽEK - BARTOL

za + MOČIVNIKOVE, Vincencijo in dva Martina LIPOVŠKA
PONEDELJEK, 30.08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec
TOREK, 31.08. - sv. Pavlin, škof
SREDA, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
ČETRTEK, 02.09. - sv. Ingrid, redovnica
PETEK, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež in cerkv. učitelj

17:30 za zdravo pamet in prave odločitve

SOBOTA, 04.09. - sv. Rozalija, devica
09:00 za + Ivana JELENCA

NEDELJA, 05.09. - 23. NEDELJA MED LETOM - Angelska
10:30 za + Franca (40. obl.), Franca in Alojzijo ŽVEPLAN in sorodnike 

NEDELJA, 22.08. - 21. NEDELJA MED LETOM - Jernejeva

08:30

10:30

JEDERT: za + Ireno DACAR
               za + starše ZORKO
REČICA: za + Ivana KUŠARJA, Karla in Ano KAČUN
              za + družino KOŠIR in Majdo MAČEK

PONEDELJEK, 23.08. - sv. Roza iz Lime, devica
TOREK, 24.08. - sv. Jernej (Natanael), apostol
SREDA, 25.08. - sv. Ludvik, kralj
ČETRTEK, 26.08. - sv. Hadrijan, mučenc

19:00 JEDERT: za + Jožeta in Marijo LAPORNIK (obl.)
PETEK, 27.08. -  sv. Monika, mati sv. Avguština

19:00 JEDERT: za + Ivanko KLOPČIČ in Ivana OBREZA
SOBOTA, 28.08. - sv. Avguštin, škof in cerkv. učitelj

10:00 REČICA: za + Marijo NAPRET
NEDELJA, 29.08. - 22. NEDELJA MED LETOM

08:30

10:30

JEDERT: za + Jožefo in Bratomila STOKAVNIKA
               za + Franca NEMCA (30. dan)
REČICA: za + Ano, Ferdinanda DEŽALAKA, Marijo in 
              Jožeta SRŠENA
              za + družine KALUDER in Cilko ČREŠNOVAR            

PONEDELJEK, 30.08. - sv. Feliks (Srečko), mučenec
TOREK, 31.08. - sv. Pavlin, škof
SREDA, 01.09. - sv. Egidij (Tilen), opat
ČETRTEK, 02.09. - sv. Ingrid, redovnica
PETEK, 03.09. - sv. Gregor Veliki, papež in cerkv. učitelj

19:00 JEDERT: za + Srečka SELIČA
SOBOTA, 04.09. - sv. Rozalija, devica

10:00 REČICA: za + Draga HROVATA

NEDELJA, 05.09. - 23. NEDELJA MED LETOM - Angelska

08:30

10:30

JEDERT: za + Karlo RAZPOTNIK
               
REČICA: za + družine ŠTRAUS


