
2. NEDELJA MED LETOM, 17.1.2016 
OZNANILA ZA TEDEN  17.1.2016 – 24.1.2016 

 
NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek:  Začetek tedna molitve za edinost kristjanov  
Torek:  Friderik Irenej Baraga, misijonar, Božji služabnik 
Sreda: Fabijan in Sebastijan, mučenca 
Četrtek: Neža, devica in mučenka   
Petek: Vincenc Palotti, duhovnik  in redov. ustanovitelj 
NEDELJA: 3. NEDELJA MED LETOM     

SVETE MAŠE 
NEDELJA (17.1.) ob   9h:  Za farane    
Ponedeljek: ob 17h:  Starši in brat Cankar    
Torek:      ob 17h:  Ciril Kavčič  
Sreda  ob   7h:   Leopold Jelovčan  
Četrtek: ob 17h:  Božidar Slapšak, obl.  
Petek:  ob 17h:  Starši Benedičič in Filipič  
Sobota: ob  17h:  Starši Kokalj   
NEDELJA (24.1.) ob    9h:   Za farane 

 
 Verouk za 1. razred je jutri ob 13.45  
 V adventni akciji Otroci za otroke ste otroci doslej zbrali za uboge male 

Jezusove vrstnike 329,70 evrov. Bog povrni! Mali Jezus vam ne bo ostal 
dolžan. Kdor še ni vrnil hranilnika naj to še stori.  

Čas za menjavo  
Pod tem naslovom zadnja številka Družine (str. 15) navaja izsledke raziskave 

OZN o gibanju števila prebivalstva. Slovenijo poročilo posebej navaja kot državo, 
katere prebivalstvo se bo bistveno zmanjšalo. Če je Slovenija še letos imela 
2.068.000 prebivalcev in jih bo leta 2030 živelo še 2.054.000, bo v naslednjih 50 
letih sledil precej hiter upad. Leta 2050 bo v državi živelo 1.942.000 prebivalcev. 
Leta 2100 pa le 1.693.000 prebivalcev. Prebivalstvo Slovenije se bo ob tem glede 
na vse druge države izredno hitro staralo. Nekaj podobnega se že dogaja na 
Japonskem.  

Odgovor na vprašanje, zakaj je v Sloveniji tako malo otrok, najdemo v 
razširjenosti splava in protidružinski politiki. Tudi v zakonodaji, ki je bila zavrnjena 
na zadnjem referendumu.  

V nadaljevanju navajamo še nekaj razlogov za upadanje prebivalstva v 
Sloveniji.  

Slovenija je edina država na svetu, ki ima splav zapisan v ustavi. S tem je 
legalizirano nasilje nad nerojenimi. Od leta 1953 je bilo v Sloveniji po zmernih 
ocenah splavljenih več kot 700.000 otrok ( s kirurškimi in kemičnimi splavi, 
abortivno kontracepcijo, umetno oploditvijo itd.).  

Slovenija je edina država na svetu, kjer je po ustavi zunajzakonska zveza v 
vsem izenačena z zakonsko zvezo.  

Z razmahom ločitev se je skokovito povečalo število otrok brez enega od 
staršev, za katere je značilna nizka rodnost. Prav tako se otroci iz ločenih družin 



teže odločajo za družinsko življenje, saj mnogi ne želijo ponoviti neuspeha svojih 
staršev.  

Slovenija je ena redkih držav v svetu, kjer je kontracepcija brezplačna. Od leta 
1991 smo za ta namen porabili 160 milijonov evrov. 

V izobraževalnem sistemu je očiten primanjkljaj pozitivnih družinskih vsebin.  
Eksperimentiranje z zakonsko zvezo in družino ter prizadevanje za ukinitev 

zakonske zveze moža in žene.  
Čas za menjavo: za ohranitev naroda na sončni strani Alp bo treba ne le vsako 

leto zamenjati vinjete, ampak korenito spremeniti tudi družinsko politiko. Ob 
napovedi nadaljnega eksperimentiranja z družino in zakonsko zvezo ne glede na 
posledice in stroške je jasno, da bo treba zamenjati politike. Einstein pravi, da z 
enakim pristopom ne moremo pričakovati drugačnih rezultatov. Ali je čas dozorel? 

 


