Devetdnevnica pred praznikom Božjega usmiljenja
Na ta praznik se pripravljamo z devetdnevnico, ki jo začnemo na veliki
petek, in vsak dan zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja.
V Dnevniku sestre Favstine je zapisana še druga devetdnevnica, ki jo je
Gospod Jezus narekoval za njeno uporabo in dal obljubo, ki se nanaša le
na njeno osebo. Vsi verniki prav tako lahko to devetdnevnico pobožno
molijo, zato jo uvrščamo v ta molitvenik.
Za nas to velja, če bi preslišali njegove besede.
»Želim,« je rekel Gospod Jezus sestri Favstini, »da bi devet dni vodila
duše k izviru mojega usmiljenja, da bi zajemale moč in olajšanje ter vse
milosti, ki jih potrebujejo v naporih življenja, posebej ob smrtni uri.«
»Vsak dan privedi v moje Srce drugačno skupino duš ter jo potopi v
morje mojega usmiljenja. Jaz pa bom vse te duše pripeljal v hišo mojega
Očeta (...). Vsak dan boš prosila mojega Očeta po mojem bridkem trpljenju
milosti za te duše.«

ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Najzanimivejše pa je, da razni napredku nasprotni ljudje napadajo župnika,
češ, da jim s tem napravlja nepotrebne stroške. Še pripomba: Šolsko
poslopje je bilo zlasti na zunaj tako zanemarjeno, da se je nad tem
ponovno zgražal okrajni zdravstveni referent dr. Lapajne in človeka je bilo
sram pokazati šolo tujcu. Posebno je bilo nasprotno nekaj samostojnežev z
Velike Ilove Gore, ki vale na župnika krivdo, da se na Ilovi Gori ne bo
napravila šola. Vsi zastopniki občin Račna in Zdenska vas so se z župnikom
izjasnili, da so proti novi ilovski šoli. Župnik je bil proti šoli zato, ker noben
župnik na Kopanju ne bo mogel poučevati verouk na dveh ekskurentnih
šolah (Spodnja Slivnica in Ilova Gora), ker je vsaka oddaljena eno uro hoda,
in zraven učiti še na domači šoli.
Dne 25. septembra 1927 je bil ob jasnem vremenu od 1. do 3. ure silen
vihar, ki je močno razkopal streho na župnijskem skednju in tudi na
župnišču. Zvečer je pričelo deževati. Po Švici in Tirolskem so velike
povodnji.
Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2015_04_05.pdf
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Iz velikonočne poslanice ljubljanskega nadškofa metropolita
msgr. Stanislava Zoreta
Na križu je umiral Božji Sin Jezus Kristus. Sredi sovraštva, sredi množice, ki
se je naslajala nad njegovim trpljenjem in v njegovi smrti pričakovala
končno zmago. Čeprav so se zlo, mržnja in sovraštvo dvignili vse do
njegovih ust, čeprav je v polnosti doživljal zavračanje, ki ga je obdajalo, ni
dovolil, da bi ga to zlo posrkalo vase, niti ni dovolil, da bi se sovraštvo
preselilo vanj. Na višku trpljenja je iz njegovih ust prišla molitev: „Oče,
odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.“ V tem je Jezusova veličina in to je
prvo veliko sporočilo velike noči. Ob srečanju s sovraštvom se ne smemo
ujeti v jezo, se prepustiti želji po maščevanju in medsebojnem
nasprotovanju, ampak se moramo v moči Kristusovega odrešenja in
njegove ljubezni odzvati z ljubeznijo, z molitvijo in odpuščanjem.
Vsem župljanom želim blagoslovljene velikonočne
praznike, mir in upanje vstalega Gospoda, ki je
premagal hudobijo in smrt, kar obljublja tudi nam:
»Kdor v mene veruje, bo živel, tudi če umre.«
Janez Kebe, župnik

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 6. 4., PRAZNIK
Kopanj
7.30 + FRANC ZAVIRŠEK
Kopanj 10.00 + ALOJZIJA NOVLJAN, obl.
Torek, 7. 4., torek v velikonočni osmini
Velika Račna 19.00 + KOŠIRJEVI iz Predol
Sreda, 8. 4., sreda v velikonočni osmini
Velika Račna 19.00 + JOŽE PALČAR
Četrtek, 9. 4., četrtek v velikonočni osmini
Kopanj 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 10. 4., petek v velikonočni osmini
Velika Račna 19.00 + FANI KASTELIC, MARIJA MOČNIK
Sobota, 11. 4., sobota v velikonočni osmini
Kopanj 19.00 + žup. VIKTOR PRISTOV
BELA NEDELJA, 12. 4. 2015, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ NUČIČ, obl.
Ponedeljek, 13. 4., sv. Martin I., papež in mučenec
Velika Račna 19.00 + KRISTIJAN PALČAR
Torek, 14. 4., sv. Lambert, škof
Velika Račna 19.00 MATERI BOŽJI V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (K)
Sreda, 15. 4., sv. Helena, alzaška kneginja
Kopanj 19.00 + ALOJZ, IVANA PERKO
Četrtek, 16. 4., sv. Bernardka Lurška, devica
Kopanj 19.00 + STANISLAV BAHOVEC
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 17. 4., sv. Robert, opat
Velika Račna 19.00 V ZAHVALO ZA ZDRAVJE (A. S.)
Sobota, 18. 4., sv. Sabina, redovnica
Kopanj 19.00 + FRANČIŠEK PERME, 30. dan
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 19. 4. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC ŠKODA, obl., MARIJA BREGAR

OBVESTILA:
Priporočamo, da si ogledate škofjeloški pasijon, ne bo vam žal.
Srečanje I. zakonske skupine bo 18. aprila ob 20.30 uri. Lepo vabljeni.
Nedelja Božjega usmiljenja
Gospod Jezus želi, da praznik Božjega usmiljenja praznujemo na prvo
nedeljo po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med velikonočno
skrivnostjo odrešenja in tem praznikom. Bogoslužje tega dne najpopolneje
slavi Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja. Praznik usmiljenja ne sme biti
le dan posebnega češčenja Boga v skrivnosti usmiljenja, temveč mora biti
za vse ljudi, posebej za velike milosti, če so skladne z Božjo voljo. Prav s
tem praznikom je povezal velike obljube.
Največjo med njimi je povezal s svetim obhajilom, ki ga prejmemo na ta
dan – to je obljuba »popolnega odpuščanja krivde in kazni« oziroma
obljuba take milosti, kakor jo prejmemo samo pri zakramentu svetega
krsta.
Veličina praznika je tudi v tem, da lahko vsi, celo tisti, ki se šele ta dan
spreobrnejo, izprosijo velike milosti, če so skladne z Božjo voljo.
»Hočem,« je rekel Gospod Jezus sestri Favstini, »da bi bila ta podoba
(...) slovesno blagoslovljena na prvo nedeljo po veliki noči; ta nedelja naj
bo praznik usmiljenja« (49).
»Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej
ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na
ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti.
Oseba, ki pristopi k spovedi in k svetemu obhajilu, prejme popolno
odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse božje pretočnice, po
katerih tečejo milosti; naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili
njegovi grehi rdeči kakor škrlat« (699).
»Moja hči, povej, da je praznik mojega usmiljenja izšel iz moje
notranjosti za tolažbo vsemu svetu in je zasidran v globinah mojega
sočutja.«
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 12. april
Mihaela Ceglar,
Darinka Okorn
Alenka Cimerman,
Bronislava Fröhlich

730
10h

nedelja, 19. april
Alojz Kovšca,
Marjeta Srdarev
Nataša Zaviršek,
Tadeja Gruden

