
 

YOUCAT – katekizem za mlade 

 

Zakaj je Marija devica? 
 

Bog je hotel, da ima Jezus pravo človeško mater, vendar le Boga samega za očeta, 

ker je hotel narediti nov začetek, ki ga ne dolgujemo zemeljskim silam, ampak 

edino njemu.  (KKC 484–504, 510) 
 

Marijino devištvo ni zastarela mitološka predstava, temveč bistveno za Jezusovo 

življenje. Rojen je bil iz žene, ni pa imel človeškega očeta. Jezus Kristus je v svetu 

nov začetek, ustanovljen od zgoraj. V Lukovem evangeliju Marija vpraša angela: 

»Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« (= ne spim z nobenim moškim, Lk 

1,34); angel ji na to odgovori: »Sveti Duh bo prišel nadte« (Lk 1,35). Čeprav so se 

iz Cerkve od njenih prvih časov naprej norčevali zaradi vere v Marijino devištvo, 

je Cerkev vedno verovala, da gre pri tem za resnično in ne le simbolično devištvo. 
*  *  * 

 

Kaj pomeni: družina je 'Cerkev v malem'? 
 

Kar je Cerkev v velikem, to je družina v malem: podoba Božje ljubezni v človeški 

skupnosti. Vsak zakon se dopolni v odprtosti za druge, za otroke, ki jih Bog 

podarja, v medsebojnem sprejemanju, v gostoljubnosti, v življenju za druge. 
 

Pri 'novi poti' kristjanov v pracerkvi ni nič bolj fasciniralo ljudi kot ravno 'domače 

cerkve'. Pogosto je prišel kdo in »z vso svojo hišo sprejel vero v Gospoda (…) In 

tudi veliko (drugih) je verovalo in se dalo krstiti« (Apd 18,8). V nevernem svetu so 

nastali otoki žive vere, kraji molitve, medsebojne delitve in prisrčnega gostoljubja. 

Rim, Korint, Antiohija, velika antična mesta so bila kmalu posejana z domačimi 

cerkvami kot s svetlimi točkami. Tudi danes bi lahko družine, v katerih je Kristus 

doma, postale veliki kvas prenove naše družbe.  

. 
 

 

KRAŠENJE 

NOVEMBER Račja vas Gor. Skopice 
DECEMBER Župeča vas Dol. Skopice 

 

Hvala vam, ki zvesto in zavzeto opravljate to 

veliko nalogo v župniji. Bog povrni. ☺ 

 

 

 

NOVEMBER /DECEMBER 2015 

 

 

Leto XXVIII.      

 
 

Gospod, moj Bog, veselim se 
 

Gospod, moj Bog: kakor riba ne more živeti brez vode, 

tako tudi jaz ne morem živeti brez tebe. 

Ti si me ustvaril, ti ohranjaš moje življenje. 
 

Danes prihajam, da se ti zahvalim za življenje,  

ki mi ga stalno na novo podarjaš. 

Prihajam, da se ti zahvalim, da ti povem, kako zelo ljubim življenje. 
 

Da, veselim se, da živim, tudi če pogosto odpovem, 

če stopim tja, kjer ne vem, kako se bo izteklo. 
 

Predvsem se veselim, da sem tvoj otrok, 

da v sebi nosim dih Božjega življenja, 

tvojega Svetega Duha. 

Ti hočeš živeti v meni, biti moj gost.  

Iz vsega srca se ti zahvaljujem  

za to čast, za to veselje. Amen. 



9. 11.  PON Posvetitev lateranske bazilike 

Strunjan  Rozalija Jarc 

10. 11.  TOR Leon Veliki, papež 

Strunjan  po namenu za rajne 

11. 11. SRE Martin, škof 

Strunjan  po namenu za rajne 

12. 11.   ČET Jozafat, škof 

Cerklje 6'30 po namenu za dvojčka (sodeluje 4. razred) 

13. 11. PET Stanislav Kostka, redovnik 

Cerklje  17'00 Ivan Husnjak, 3. obl.  

14. 11 SOB Lovrenc Irski, škof  

Cerklje 17'00 Štefan Andrejaš, obl.  

15. 11. NED 33. ned. med letom Dan 12,1-3; Heb 10,11-14.18; Mr 13,24-32 
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak 

samo Oče.« (Mr 13,32) 

Cerklje 7'00 Ana in Martin Duhanič ter ++ Ignotti 

Krška vas 9'00 Avguštin Branko, 1. obl. / za farane 

Cerklje 10'30 Starši Rostohar iz Župeče vasi in brat Franc, obl.  

16. 11. PON Marjeta Škotska, kraljica 

Cerklje 18'00 Mož Milan in starši Žugič 

17. 11.  TOR Elizabeta Ogrska, redovnica 

Bolnica Brežice 19'00 Baškovič Nada  

18. 11.  SRE Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla 

Cerklje 18'00 Franc in Ana Špiler 

19. 11.  ČET Matilda, redovnica 

Cerklje 18'00 Rajko Butara in starši ter ++ Baškovič iz Skopic 

20. 11.  PET Edmund, kralj 

Cerklje 18'00 Pavla Marinček 

21. 11. SOB Darovanje Device Marije 

zahvalno romanje    po namenu romarjev za mir v svetu 

22. 11. NED KRISTUS KRALJ Dan 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Raz 1,5-8; Jn 18,33-37 
»Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,37b). 

Cerklje 7'00 Marija, ob r. dnevu, in Anton Račič, 5. obl.  

Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Miha Horžen, obl., in starše Horžen, obl.  

23. 11 PON Klemen I., papež 

Krška vas 18'00 Olga Brinovec in starši ter Davidovič David 

24. 11.  TOR Andrej Dung in vietnamski mučenci 

Cerklje 17'00 Veronika Kodrič 

25. 11.  SRE Katarina Sienska, mučenka 

Cerklje 18'00 Marjan Retelj (po maši ob 19'00 ŽPS) 

26. 11. ČET Valerijan Oglejski, škof 

Cerklje 17'00 Gramc Katarinal, obl. in godovna 

27. 11.  PET Marija s čudodelno svetinja 

Cerklje  8'00 v zahvalo angelom varuhom 

28. 11. SOB Katarina Laboure, redovnica 

Cerklje 18'00 Andrejaš Jožef iz Hrastja 

29. 11.  NED 1. adventna nedelja - C, nedelja Karitas  
Jer 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36 

»Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21,28) 
Cerklje 7'00 Franc Rostohar in starši 
Krška vas 9'00 za farane 

Cerklje 10'30 Hribar Franc, ob rojstnem dnevu 

30. 11. PON Andrej, apostol 

Cerklje 18'00 Zorič Anton, obl.  

1. 12.  TOR Eligij, škof 

Cerklje 17'00 Horžen Miha, ob rojstnem dnevu 

2. 12. SRE Natalija, mučenka 

Cerklje 18'00 Anton Vegelj, obl., in vse ++ Vegelj 

3. 12. ČET Frančišek Ksaver, redovnik 
Cerklje 17'00 Mama Terezija Oštir, obl., oče Martin ter sinova Jože in Franc 

4. 12. PET Janez Damaščan, duhovnik 

Cerklje  17'00 Čaščenje Najsvetejšega - za mir v naši domovini. 

Cerklje 18'00 Barbara Kostelac 

5. 12. SOB Savo, opat 

Cerklje  8'00 Mama Terezija, obl. in oče Karel Mladkovič  

Cerklje  17'00 Prihod Miklavža in obdaritev otrok. 

6. 12. NED 2. adventna nedelja (Miklavž) 
Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 

»Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov.« (Lk 3,3) 
Cerklje 7'00 V zahvalo za dober pridelek in blagoslov v družini 

Krška vas 9'00 Franc Račič in sestra Jakobina Lavrič / za farane 

Cerklje 10'30 Amalija Kavčič, ob r. dnevu, in oče Anton ter sin Tone 

7. 12.  PON Ambrož, škof 

Cerklje 18'00 Rezika Močnik, ob rojstnem dnevu 

8. 12. TOR BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE 

Cerklje 17'00 Franc Potokar /sprejem ministrantov 
Pri maši sodelujejo birmanci in prvoobhajanci (namesto verouka). 

9. 12.  SRE Bernard Jezusov, redovnik 

Cerklje 18'00 Marija, godovna, in Anton Račič 



10. 12.  ČET Judita, svetopisemska žena 

Cerklje 18'00 Mira Špiler 

11. 12.  PET Damaz I., papež 

Cerklje 18'00 Starši Dobravec ter brata Jože in Martin 

12. 12 SOB Amalija, mučenka 

Cerklje 8'00 Za družine 

13. 12. NED 3. adventna nedelja (Gaudete) - C  
Vp 2,14-18; Iz 12,2-3.4.5-6; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18 

»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« (Lk 3,11) 
Cerklje 7'00 Ferenčak Ivan / za farane 

Krška vas 9'00 Baškovič Nada, ob rojstnem dnevu  

Cerklje 10'30 ++ družina Špolar 

14. 12.  PON Janez od Križa, cerkveni učitelj 
drugje  teta Jožica Novak in sorodniki 

15. 12.  TOR Krizina in Antonija, mučenki 

Cerklje 17'00 Za pozabljene namene 

16. 12.  SRE Albina, mučenka / ZAČETEK DEVETDNEVNICE 
Cerklje  18'00 Rozalija Jarc 

17. 12.  ČET Lazar iz Betanije 
Cerklje 18'00 Janez Butara obl., starše in vse ++ Butara 

18. 12.  PET Teotim, mučenec 
Cerklje 18'00 Anton in Terezija Čebular 

19. 12. SOB Urban, papež / CELODNEVNO ČAŠČENJE 
Cerklje 7'00 za zdravje Jankota 

Cerklje 10'00 V zahvalo in za Božji blagoslov 
Cerklje 17'00 Račečič Ivan, obl., in Boštjan 

20. 12. NED 4. adventna nedelja - C Mih 5,1-4;; Heb 10,5-10; Lk 1,39-45 
»In je na ves glas vzkliknila in rekla: 'Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!'« (Lk 1,42) 
Cerklje 7'00 za farane 

Krška vas  9'00 Jankovič Jože in stari starši Jankovič 

Cerklje 10.30 Branko Ambrožič 

21. 12 PON Peter Kanizij, duhovnik 

Cerklje 18'00 Komočar Martin 

22. 12. TOR Frančiška Cabrini, red. ust. 

Cerklje 18'00 Sestra Amanda in vse ++ sestre 

23. 12.  SRE Janez Kancij, duhovnik 

Cerklje 18'00 Arh Janez in Ana 
V primeru, da opazite, da kakšna maša, ki ste jo naročili, ni napisana ali je narobe napisana, me, 

prosim, obvestite. Za napake se opravičujem in jih bom skušal tekom nedeljskih oznanil popravit. 
 

 

ZAHVALNO ROMANJE (21. 11.) 

Kakor lansko leto bomo tudi letos poromali s pevci, krasilci in 

drugimi sodelavci na zahvalno romanje. Odhod bo ob 8'00 

zjutraj, vračali pa se bomo v večernih urah. Lepo vabljeni.  
 

SREČANJE ŽPS (25. 11.) 

V sredo, 25. 11., ob 19'00 lepo povabljeni člani ŽPS na srečanje. 

Poleg drugih pastoralnih stvari bomo sestavili tudi koledar za 

prihodnje leto. Pridite.  
 

TEDEN KARITAS (29. 11 – 6. 12.) 
Slovenska karitas letos obeležuje 25 letnico svojega 

obstoja, saj jo je Slovenska škofovska konferenca, 

pod vodstvom in na pobudo tedanjega nadškofa 

Alojzija Šuštarja, ustanovila 1. maja 1990. V 

naslednjih mesecih so bile ustanovljene še tri 

škofijske Karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter številne 

župnijske Karitas. Odtlej sodelavci Karitas nesebično pomagajo vsem 

pomoči potrebnim tako na domačih tleh kot tudi v tujini. Danes v mreži 

Karitas deluje 459 organizacij, v katerih 10.000 prostovoljcev vsako leto 

opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski. 

Karitas je zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne 

pomoči, saj je v zadnjih desetih letih razdelila več kot 25 mio kg hrane. 

Skupna vrednost programov pomoči v hrani, higienskih pripomočkih, 

kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih nesrečah pa je v zadnjih desetih 

letih presegla 49 mio €. Če je v prvih letih delovanja pomoč Karitas dosegla 

nekaj tisoč družin, v zadnjih letih zajame več kot 20.000 družin oziroma 

vsako leto več kot 100.000 socialno ogroženih oseb. 

Karitas je svoje poslanstvo skozi vsa leta doslej gradila tudi na zahtevnejši 

strokovni in socialno varstveni pomoči ljudem iz roba, ki vključuje  

nastanitev in celovito oskrbo. Poleg šestih materinskih domov, ima danes še 

osem terapevtskih skupnosti za odvisnike, iz potreb ljudi z roba so nastali 

programi za pomoč brezdomcem, prva ambulanta, dnevni centri in 

zavetišče, skupnosti za alkoholike in programi za oskrbo žrtev trgovine z 

ljudmi.  

Ob 1. adventni nedelji se k nebeškemu očetu obračamo s skupno prošnjo, da 

bi vlival moči vsem sodelavcem, ki se nesebično vključujejo v delo Karitas, 

hkrati pa po vseh nas širil svojo Ljubezen do ljudi, ki so je najbolj potrebni. 
 Povzeto po: www.karitas.si 

Člani Karitas bodo, kot običajno, obiskali starejše župljane 

v adventnem času.   



MIKLAVŽ (5. 12.) 

V soboto, 5. 12., nas bo ob 17'00 
obiskal sveti Miklavž. Tako 
kakor prejšnja leta ste lepo 
povabljeni, da se za njegov 
prihod prijavite pri Štefki Bevc. 
Prijave bo zbirala v nedeljo, 
22. in 29. novembra, po vseh 
mašah.  
 
Sveti Miklavž je na zemlji 
zapustil najlepši spomin otrokom 
in mlinarjem. Otroci so na 
njegov god obdarovani, 
mornarji, ribiči in mlinarji so ga 
pa izbrali za svojega zavetnika. 
Bil je povezan z vodo tako kot oni. Ko je še živel na zemlji, je svojo 
vero preizkusil tudi na morju. Ladja se je že skoraj potopila, a 
Miklavž je vdano molil in zaupal Bogu in izkazalo se je, da je bilo 
tako prav. Ladja je srečno prestala vihar. 
Še veliko drugega, kar čudežnega, se je zgodilo na njegovo 
priprošnjo. Dobri so bili že njegovi starši, pa tudi zelo bogati. On je 
po njihovi smrti vse bogastvo razdal.  Najbolj pa je znan po tem, da 
je tri revne deklice obdaril z zlatom. Tako jim je omogočil, da so se 
sploh mogle poročiti. 
Spomin na njegovo dobroto je Miklavževanje. Otroke obišče 
Miklavž in jim izpolni kake drobne želje. Tako jih uči, da morajo biti 
dobri tudi oni. Miklavž zato dobrote deli, da še mi obdarujemo 
druge ljudi. 
Miklavž je bil škof. A to je bilo že zdavnaj v sivi davnini. Takrat je 
rimski cesar zelo preganjal kristjane. Zato se je v ječi znašel tudi 
Miklavž. Posvečenih mu je veliko cerkva. Med drugim tudi stolnica 
v Ljubljani. 
V spremstvu angelov in kakega parklja se dobrotnik v škofovskem 
oblačilu rad sprehodi po mestu in v njegovem košu nikoli ne 
zmanjka skrivnosti. Največ pa velja, da sv. Miklavža posnemamo v  
njegovi dobrotljivosti. 

 

Po,: B. Golob, Svetniki sveti svetilniki 

 

BREZMADEŽNA – SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV 

IN ZAČETEK SVETEGA LETA USMILJENJA (8. 12.) 

Praznik brezmadežnega spočetja je velik Marijin praznik. 
Govori nam, kako Bog čudovito vodi do nebeške slave svoje 
zveste. To kar se je z Marijo zgodilo že ob samem spočetju, se 
zgodi z nami pri svetem krstu, ker nam je izmit izvirni greh. Ali 
se mi potem v življenju res tako trudimo kakor Marija, da ne bi 
več grešili? Zato je to praznik zahvaljevanja za Marijo, ki nam 
je čudovit zgled, to je zahvala Bogu, 
da nam daje v Jezusu  milost 
večnega življenja.  
Na ta praznik bodo pri maši ob 
17'00 med ministrante sprejeti novi 
fantje. Bog naj jim da moč in da bi 
se tudi sami potrudili, da bi bili v tej 
službi zvesti in vztrajni.  
Pri maši bodo sodelovali birmanci 
in prvoobhajanci. Naj vam, ki boste 
v tem šolskem letu prejeli 
zakrament birme in obhajila, 
Marija še posebej izprosi milosti 
prave krščanske vere.  
 

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM 

V sredo, 16. 12., se bomo pričeli pripravljati na božič z 
devetdnevnico. Pri maši pojemo posebne pesmi priprave. Nagovori 
bodo letos nekoliko drugače oblikovani kot običajno. Pobožnost 
spremlja lep običaj – Marijo nosijo. Na koncu maše gredo otroci s 
svetilkami za Marijo. Če boste doma pripravili svečke, je prav, da 
jih tako zavarujete, da bo po cerkvi čim manj pokapljanega voska. 
Prosil bi, da nekdo iz tiste hiše ali predstavnik vasi že na koncu 
procesije prejme Marijo. Tekom prihodnjega dneva do začetka 
maše naslednji dan pa ste lepo povabljeni, da Marijo prinesete 
nazaj.  
Čim prej povejte predstavniku svoje vasi (ŽPS), če bi želeli imeti 
letos tudi pri vas Marijo. Seznam bo objavljen med rednimi 
oznanili na tretjo adventno nedeljo. Lepo povabljeni k 
devetdnevnici vsi otroci, še posebej pa birmanci in prvoobhajanci.  
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CELODNEVNO ČAŠČENJE 

bo kot vsako leto 19. 12. Namen celodnevnega čaščenja je, da se 

z Jezusom dobro pripravimo na praznike in da opravimo tudi  

sveto spoved.  

Razpored čaščenja: 

7'00 - jutranja sveta maša (devetdnevnica) - spovedovanje po 

jutranji maši 

8'00 – 9'00 Boršt, Gazice /9'00 – 10'00 Hrastje, Račja vas 

10'00 – dopoldanska sveta maša - spovedovanje po maši 

******************************* 

14'00 – 15'00 Cerklje 

15'00 – 16'00 Črešnjice, Zasap 

16'00 – 17'00 Dol. in Gor. Skopice 

17'00 – sklep čaščenja (litanije Srca Jezusovega, sveta maša).  

 

SVETI MARKO V PASIJONU 

Igralska ekipa skupaj z (mladinskim) mešanim pevskim 

zborom pripravlja pasijon, kot ga je občutil naš farni zavetnik 

sveti Marko. Dramska igra na svojevrsten način sledi 

dogodkom iz evangelija in je prepletena s petjem. Ker gre za 

precej velik projekt naše župnije, pri katerem sodeluje blizu 50 

oseb, katerim se želim zahvaliti za vztrajnost, posebej tistim, ki 

ste v to vložili že ogromno časa in dela. Obenem pa vabilo 

vsem, da si že sedaj vzamete čas in pridete zgodaj spomladi 

pogledat to našo igro z "mjuziklom". Da trud ne bi bil zaman, 

vse skupaj priporočam v molitev.  

 

MOLITEV VEČERNIC OB SREDAH 

Ob sredah navadno molimo (beremo skupaj) pri sveti maši 
večernice. To je molitev Cerkve, ki vključuje svetopisemske 
psalme, ki so neke vrste vzor, kako naj bi potekala tudi naša 
osebna molitev. Te psalme beremo počasi, skupaj in med 
vrsticami malo počakamo, da vsi skupaj naredimo vdih ter 
nadaljujemo.  
 

KURILNICA 
Gospodarski svet se je na sestanku seznanil kako napreduje projekt nove 

kurilnice. Vsi se strinjamo, da je zaradi visokih stroškov (cena olja je visoka 

in vzdrževanje 3 peči prav tako) smiselno na projektu vztrajat. Do izvršitve 

del bo preteklo gotovo še nekaj časa, ker je vložek v takšno skupno kurilnico 

na sekance (za cerkev, učilnice in župnišče) precejšen, zadolževali pa se ne 

bomo. Kolikor pač morete, lahko v ta namen darujete ob prvih nedeljah v 

mesecu.  

Hvala vsem, ki bodisi z darovi ali pa z delom pomagate, da je župnija lepša. 

Bog povrni.  
 

BIBLIČNI MARATON 
V petek, 16. 10. 2015, smo organizirali 7 urni biblični maraton, kar je 

pomenilo, da smo 7 ur brali Sveto pismo. Prebrali smo celoten Markov 

evangelij, knjigo Pregovorov, 2 in 3 Janezovo pismo, Visoko pesem ter 

knjigo Razodetja. Vsem, ki ste brali in poslušali ter se tako prepustili Božji 

besedi, res iskrena hvala.  
 

Izjava škofa msgr. Andreja Glavana o begunski krizi v Sloveniji 

Slovenija se nahaja v težkem položaju, ko več deset tisoč beguncev in 
migrantov iz Vzhoda in Afrike dnevno vstopa v našo državo. Njihovo 
sprejemanje, nastanitev in prevoz proti Avstriji zahteva izjemne materialne 
in človeške napore. Zato v imenu Slovenske škofovske konference izrekam 
hvaležnost in priznanje vsem policistom, vojakom, pripadnikom civilne 
zaščite in številnim prostovoljcem humanitarnih organizacij za vse njihovo 
dosedanje delo in zavzetost. Posebno zahvalo izrekam vsem članom 
Slovenske Karitas in župnij, ki v teh dneh požrtvovalno sprejemajo begunce 
in skrbijo, da je njihov odhod proti končnim državam čim bolj organiziran. 
Obenem pozivam pristojne državne oblasti, da beguncem, ki se v teh dneh 
nahajajo v Sloveniji, nudijo varne razmere, primerno namestitev in oskrbo. 
Pri tem lahko državne oblasti računajo na pomoč naše krajevne Cerkve in 
zlasti Slovenske Karitas. Prav tako naj državne oblasti dosežejo čim prejšnji 
dogovor o begunski problematiki na ravni Evropske unije in sosednjih 
držav, da v prihodnjih dneh in tednih ne bo prišlo do humanitarne krize in 
neredov. Vse državljane zato vabim, da smo v času te preizkušnje, kljub 
nekaterim zaskrbljujočim pojavom, enotni, mirni in da begunce po naših 
najboljših močeh sprejemamo kot brate in sestre. Katoličane pa še posebej 
vabim k zavzeti molitvi tako za vse begunce kot tudi za mir na svetu. 
Povsem lahko se zgodi, da nam kristjanom kdo očita, da se nismo dovolj 
potrudili v pomoči beguncem ali v povezavi s tem, da nismo dovolj 
naredili za obrambo lastne domovine. Kolikor je slišati "s terena" so 
težave res velike. Veliko pomaga, da se ohranja medsebojno strpnost in 
medsebojno edinost pri posredovanju. Če že ne moremo-te drugače 
pomagati pa da se pomaga s spodbudno besedo in molitvijo za vse te ljudi 
predvsem pa za ohranitev miru v naši domovini. Naj bodo po Mariji 
uslišane molitve za rešitev Slovenije in Evrope.   



REFERENDUM Z DRUŽINSKIM VPRAŠANJEM 
Pred nami je po treh letih spet družinski referendum, tokrat 
ob spremstvu begunske krize, ki še posebej govori o tem, da 
moramo sami poskrbeti, da bi v prihajajočem času bile naše 
družine in naša domovina čim bolj trdni. To je pomembno 
vprašanje. Presodite po vesti in se, če imate radi svojo 
družino, referenduma tudi udeležite. Spodaj so napisani glavni 
razlogi za razpis referenduma. Povzeti so po http://24kul.si/18-

razlogov-za-razpis-referenduma-o-druzini. Novi družinski zakonik sprejet 
po hitrem postopku določa in prinaša naslednje spremembe 
in posledice. Se strinjate z njimi?  
 
1. Ukinitev zakonske zveze moškega in ženske. 
2. Uzakonitev zakonske zveze "dveh oseb" z možnostjo posvojitve 
otrok. 
3. Posvojitve otrok v homoseksualna razmerja. 
4. Ukinitev pomena mame in očeta za otroka v temeljni družinski 
zakonodaji. Po novi zakonodaji naj bi bilo za otroka vseeno, ali ima in 
pozna mamo in očeta ali ne. Vprašajte svoje otroke, če se s tem 
strinjajo. 
5. Šest brezplačnih oploditev z biomedicinsko pomočjo za oploditev 
žensk, ki hočejo otroka prikrajšati za očeta ter moško vzgojno in 
razvojno dimenzijo na državne stroške (20.000 EUR). 
6. S pomočjo nadaljnjih ustavnih presoj in zakonodajnih trikov ter 
pravnega aktivizma uzakonitev sporne trgovine z materinstvom, kjer 
bodo istospolni partnerji kupovali otroke od revnih žensk. 
7. Ustanavljanje Komisij za LGBT prevzgojo kot je to že uvedla Mestna 
občina Ljubljana in uvedba obveznih LGBT certifikatov za državljane 
in podjetja, ki hočejo poslovati z državnimi ustanovami. 
8. Uvedba teorije spola - nove državne ideologije - v vrtce, osnovne in 
srednje šole ter univerze. Po njej bodo otroke učili, naj si sami določijo 
svoj spol. Združena levica, predlagateljica zakona, se zavzema, da 
priročnik Ljubezen je ljubezen postane obvezno učno gradivo v šolah. 
9. Uvedba posebnih delavnic v šole in priprava novih učbenikov kot 
npr. Ljubezen je ljubezen. 
10. Starši v javnih in zasebnih šolah ne bodo mogli več vzgajati svojih 
otrok v skladu s svojim prepričanjem. Preberite kaj se je dogajalo na 
OŠ Bičevje v Ljubljani. 
11. Zasebne šole morajo izvajati javno veljaven program, v kolikor 
hočejo biti financirane. Združena levica je na seji Odbora v Državnem 
zboru 10. 2.. 2015 javno napovedala, da bodo morale zasebne šole učiti 
»novo državno družinsko ideologijo«, sicer bodo izgubile financiranje. 

Katoliške šole v teh državah so pred odločitvijo ali ohraniti vero ali 
državno sofinanciranje. 
12. Javni uslužbenci, ki se ne bodo strinjali z radikalno LGBT 
ideologijo, bodo odpuščeni. To še posebej velja za matičarje, ki ne 
bodo poročali homoseksualnih parov, zdravnike in zdravstveno osebje, 
(ki ne bodo hoteli oplojevati lezbijk), sodnike in socialne delavce, (ki 
ne bodo hoteli podpisovati odločb o posvojitvi otrok v homoseksualna 
razmerja)... 
13. Humanitarne in nevladne organizacije, ki v statutih in pri svojem 
delu ne bodo sledile državne LGBT ideologije, bodo izključene iz 
državnih razpisov in diskriminirane. (To se nezakonito sicer že v 
mnogih primerih dogaja.)  
14. Diskriminacija vseh javnih uslužbencev, ki se pri svojem delu 
ne bodo strinjali z LGBT ideologijo. Sodniki bodo pri tem 
»spregledali« ustavno pravico do ugovora vesti.  
15. Uvajanje kazenskih določil za preganjanje t.i. sovražnega govora, ki 
bodo predvidevale sodne procese in kazni za vse, ki se v javnosti ne 
bodo strinjali z LGBT ideologijo. Za primer: Huda oblika sovražnega 
govora in homofobije za aktiviste je, če kdo misli, da je prav, da otrok 
pozna mamo in očeta.  
16. Verske skupnosti bodo morale imeti LGBT certifikate, v kolikor 
bodo hotele kandidirati na javnih razpisih za obnovo kulturne 
dediščine. 
17. Ukinitev zakonske zveze žene in moža bo neplodnim parom 
onemogočila posvojitve iz Rusije, Ukrajine in Makedonije. Te države 
bodo v primeru sprejema novele ZZZDR uvrstile Slovenijo na črno 
listo držav, kamor je prepovedano dajati otroke v posvojitev iz razloga, 
ker razumejo posvojitve otrok v homoseksualna razmerja kot grob 
poseg v pravice otrok. 
18. Uveljavitev ZZZDR še naprej omejuje pravice starih staršev. Novi 
ZZZDR ne predvideva možnosti, da bi stari starši lahko posvojili svoje 
vnuke, lahko pa jih bodo v primeru smrti staršev socialni centri dali v 
posvojitev v homoseksualna in lezbična razmerja.  

 
Lahko marsikdo seveda reče, da vse to pa "ne more biti res". 
Napisano se nanaša tudi na izkušnje drugih držav (22 od 194 
držav na svetu), kjer so takšen zakon sprejeli. Čeprav 
zagovorniki trdijo drugače, je dejstvo, da zakon prinaša 
omejevanje človekovih pravic otrok, staršev in starih 
staršev. Če vas samo en razlog prepriča, da je ta zakon slab, 
potem ste dolžni, da glasujte proti. Dobro je vse skupaj 
obrniti nase. Premisliti, kako bi bilo npr., če pride do tega, 
da gre moj/tvoj otrok v posvojitev. Je to res prava pot?  

http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/91380/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/91380/detail.html
http://24kul.si/amnesti-international-otroci-spremenite-si-svoj-spol
http://24kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vstopa-skritim-homoseksualnim-aktivistom-v-osnovne-sole

