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Kako kristjani ravnajo
socialno odgovorno?
MOLITEV
Moj Gospod in moj Bog!
Skrit si v vsakem človeku, ki ga srečamo na poti.
Odpri nam oči, da te bomo spoznavali posebej v
ubogih, zlasti v tistih, ki potrebujejo, da bi jih nekdo
od nas videl.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Mt 25,40

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov,
ste meni storili.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

ŠTUDIJ
1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno
besedilo.
2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je
bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je
izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja
…).

RAZPRAVA
Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to
temo!
Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši
to, česar nočeš več pozabiti.
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Zakaj ima katoliška Cerkev lasten socialni nauk?

Ker vsi ljudje kot Božji otroci posedujejo edinstveno
dostojanstvo, se Cerkev s svojim socialnim naukom
zavzema, da se to človeško dostojanstvo na socialnem
področju tudi uresničuje za vse ljudi. Cerkev ne želi biti
skrbnica politiki in gospodarstvu. Če pa je v politiki in
gospodarstvu prizadeto človekovo dostojanstvo, potem se
Cerkev mora vmešati. (2419–2420, 2422–2423)
»Veselje in upanje, žalost in strah današnjega človeka,
posebno revnih in ljudi v stiskah vseh vrst, so tudi veselje in
upanje, žalost in strah Kristusovih apostolov« (Drugi vatikanski
koncil, CS). V svojem socialnem nauku Cerkev konkretizira
omenjeno besedilo in se sprašuje: Kako moremo prevzeti
odgovornost za dosego blaginje in za pravično obravnavanje
vseh, tudi za nekristjane? Kakšno naj bo politično oblikovanje
človeškega sobivanja v političnih, gospodarskih in socialnih
institucijah? V svojem zavzemanju za pravičnost sledi Cerkev
ljubezni, ki se orientira po Kristusovi ljubezni do ljudi.
1. Kdo ima korist od tega, da obstajajo principi katoliškega
socialnega nauka?
2. Razišči, kdo so »najmanjši« v tvojem mestu.
3. Zakaj se morajo kristjani še mnogo intenzivneje boriti za
pravično družbo kot neverni ljudje?
4. Pouči se o »principu subsidiarnosti« (YOUCAT, vprašanje
323) in se vprašaj: Kje sem že kdaj doživel, da se je
ravnalo v nasprotju s tem?

IZZIV
Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi,
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na
info@youcat.si.

Preberi o delih usmiljenja v Mt 25,34-46 in se odloči, da se
boš potrudil za enega izmed njih.
Na naslednjem srečanju v svoji študijski skupini poročaj o
svoji izbiri.
Ali sprejmete ta izziv?

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na
Facebooku ali Instagramu.
www.youcat.si
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