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Letu evharistije in letu krščanske dobrodelnosti sledi
leto družbene pravičnosti. Naša krščanska naloga ni
samo lajšati stiske in trpljenje posameznikov, ki jih
srečujemo, ampak pričevati za pravične razmere najprej
znotraj Cerkve, v kateri živimo, da bomo to lahko tudi
v družbi.

Še več, blaženi Janez Pavel II. pravi, da sodi oznanjevanje družbenega nauka Cerkve k sami novi
evangelizaciji. »'Nova evangelizacija', ki jo sedanji svet nujno potrebuje in na katero sem že ponovno
opozarjal, mora k svojim bistvenim sestavinam prištevati tudi oznanjevanje socialnega nauka Cerkve«
(Centesimus annus, 5). Prav tako je nalogo Cerkve in njenih članov v prizadevanju za pravično družbo
poudaril papež Benedikt XVI.: »Družbeni nauk Cerkve … želi služiti oblikovanju vesti na področju
politike in prispevati k temu, da raste spoznanje za prave zahteve pravičnosti in hkrati tudi
pripravljenost delovati v skladu z njimi, tudi če to nasprotuje obstoječim osebnim interesom.
To pa pomeni: graditev pravične družbene in državne ureditve, po kateri vsakemu pripada svoje, je
osnovna naloga, ki si jo mora zastaviti vsaka generacija znova. Ker gre za politično nalogo, to ne
more biti neposredna naloga Cerkve.
Ker pa je to hkrati temeljna človekova naloga, je Cerkev dolžna na svoj način z očiščenjem razuma in
z etično vzgojo prispevati, da bo zahteve pravičnosti mogoče uvideti in jih politično uveljaviti. … Ne
more in ne sme se postaviti na mesto države. Toda v boju za pravičnost tudi ne more in ne sme stati ob
strani. Z argumentacijo mora vstopati v spopad razuma, prebujati mora duhovne moči, brez katerih se
pravičnost, ki vedno terja tudi odpovedi, ne more uveljaviti in uspevati. … Prizadevanje za pravičnost
z odpiranjem spoznanja in volje za uveljavitev dobrega se Cerkve kar najgloblje dotika« (Bog je
ljubezen, 28).
Ko imamo v sebi jasno razdelane pojme, takrat bolj suvereno in tudi laže oblikujemo argumente. Izraz
korupcija je v današnji družbi kar »preveč domač«; vsevprek ga uporabljamo. Kaj pa v svojem bistvu
ta beseda in pojav pomenita? Etične in moralne meje? Kakšni so kriteriji sprejemanja daril župnij in
župniku – da ostanem še vedno neodvisen in svoboden?
Na podlagi referata z naslovom »Korupcija – pojem ali dejanja?« po dekanijskih konferencah v
pogovoru iščite njen izvir, pomen, vzrok in posledice pri sebi, pri drugih ljudeh, v župniji, v Cerkvi in
družbi.
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Poudarki:
- Korupcija se pojavi tam, kjer ni transparentnosti (preglednosti) poslovanja.
- Obstaja povezava med korupcijo in odsotnostjo kulture, med korupcijo in nefunkcioniranjem
institucionalnih okvirjev, med korupcijo in družbeno nepravičnostjo?
- Pozitivni razvoj proti korupciji se kaže v spremembi političnega sistema iz avtoritarnega v
demokratičnega, iz zaprte družbe v odprto družbo, iz vertikalne v horizontalno družbo, iz centralizirane v
soudeleženo družbo.
- Družbeni nauk Cerkve predlaga t.i. »humano ekologijo«: moralna in državljanska vzgoja – pomoč
Cerkve pri oblikovanju odgovornih državljanov.
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