LETO USMILJENJA
Papež Frančišek je z bulo Misericordiae vultus (Obličje usmiljenja) 11.
aprila 2015 napovedal izredno jubilejno leto usmiljenja. V njej je zapisal,
da je “naznanil izredni jubilej usmiljenja kot ugoden čas za Cerkev, da še
močneje in učinkoviteje pričuje vernikom”. Sveto leto se je začelo 8.
decembra na slovesni praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja, saj ta
liturgični praznik nakazuje, kako deluje Bog že od samih začetkov naše
zgodovine. ”Po grehu Adama in Eve Bog ni hotel, da bi bilo človeštvo
prepuščeno na milost in nemilost zlu. Zato si je zamislil in hotel Marijo,
sveto in brezmadežno v ljubezni (prim. Ef 1,4), da bi postala Mati
človekovega Odrešenika. Na težo greha Bog odgovarja s polnostjo
odpuščanja. Usmiljenje bo vedno večje od slehernega greha in nihče ne
more omejevati Božje ljubezni, ki odpušča.”
Kaj je jubilejno leto?
Sveta ali jubilejna leta so posebna leta, ki jih katoliška Cerkev posveča
verski prenovi vernikov, da bi ti napredovali v veri. Cerkev želi na ta način
rasti k pristnejšemu pričevanju ter velikodušnemu služenju v ljubezni do
bližnjega. Sveto ali jubilejno leto okliče papež vsakih 25 let. Poleg tega pa
lahko razglasi sveto leto tudi ob posebej pomembnih obletnicah ali
priložnostih krščanskega življenja. Razglasitev svetega ali jubilejnega leta
spremljajo nekatera znamenja ali simboli, ki vernikom na primeren način
pomagajo doživeti izkustvo velikih krščanskih resnic ter jih vodijo h
globljemu odnosu do Gospoda Jezusa Kristusa: romanja, sveta vrata in
odpustki.
Sveto leto naj bi spodbudilo prenovo vere in je povezano z izrednim
odpustkom. Redno sveto leto je nazadnje razglasil papež Janez Pavel II.
leta 2000. Sveto leto usmiljenja je četrto izredno sveto leto, odkar je papež
Bonifacij VIII. leta 1300 uvedel to možnost.
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OBHAJANJE KRŠČANSKE SKRIVNOSTI
221. Kako je Oče vir in cilj liturgije?
V liturgiji nas Oče obsipa s svojimi blagoslovi v svojem učlovečenem
Sinu, ki je za nas umrl in vstal, in izliva v naša srca Svetega Duha. Hkrati
Cerkev poveličuje Očeta s češčenjem, hvaljenjem in zahvaljevanjem ter
prosi za prihod njegovega Sina in Svetega Duha.
222. Kakšno je Kristusovo delo v liturgiji?
V liturgiji Cerkve Kristus naznačuje in uresničuje v prvi vrsti svojo
velikonočno skrivnost. Ko je Kristus podelil Svetega Duha apostolom, je
izročil njim in njihovim naslednikom oblast izvrševati delo odrešenja, in
sicer po evharistični daritvi in zakramentih, v katerih deluje on sam, da
bi vernikom vseh časov in po vsem svetu podelil svojo milost.
223. Kako deluje Sveti Duh v liturgiji in Cerkvi?
V liturgiji Sveti Duh najtesneje sodeluje s Cerkvijo. Sveti Duh pripravlja
Cerkev na srečanje z njenim Gospodom. Veri zbranih kliče v spomin
Kristusa in ga izpričuje. Kristusovo skrivnost ponavzočuje in posedanja.
Zedinja Cerkev s Kristusovim življenjem in poslanstvom ter stori, da dar
občestva v njej obrodi sadove.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 22. 2., sedež apostola Petra
Kopanj 17.00 + IVANA PERKO, JUSTINA ŠTRUKELJ (učilnica)
Torek, 23. 2., sv. Polikarp, škof in mučenec
Kopanj 17.30!! + IVANA PERKO (učilnica)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 24. 2., sv. Matija, apostol
Kopanj 17.00 + VERONIKA MLAKAR, r. FINK, 30. dan (učilnica)
Četrtek, 25. 2., sv. Valburga, opatinja
Kopanj 17.00 + FRANC FINK, obl. (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 26. 2., sv. Aleksander, škof, postni petek, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + JOŽE BAHOVEC in starši, obl. (učilnica)
Ob 20h srečanje za mladino. Lepo vabljeni!
Ob 20h srečanje II. zakonske skupine. Vabljeni!
Sobota, 27. 2., sv. Baldomir, spokornik
Kopanj 17.00 V ZAHV. IN PRIPR. MARIJI POMOČNICI (učilnica)
3. POSTNA NEDELJA, 28. 2. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON TONKLI
h
Ob 14 križev pot iz Račne.
Ponedeljek, 29. 2., sv. Osvald, škof
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA ZUPANČIČ, obl. (učilnica)
Torek, 1. 3., sv. Albin, škof
Kopanj 17.30!! + JOŽEFA ŠKODA, obl. (učilnica)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 2. 3., sv. Neža Praška, redovnica, molitev v čast sv. Jožefu
Kopanj 17.00 IVANA, družina LUŽNIK, obl. (učilnica)
Četrtek, 3. 3., sv. Marin in Asterij, mučenca
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK PERME, st. (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 4. 3., obiskovanje bolnikov, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + JOŽE PALČAR (cerkev)
Ob 20h srečanje za mladino. Lepo vabljeni!

Prva sobota, 5. 3., Janez Jožef od Križa, redovnik
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA BAHOVEC, obl. (učilnica)
4. POSTNA NEDELJA, 6. 3. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC, FRANČIŠKA PERME
h
Ob 14 križev pot iz Račne.

OBVESTILA:
Spomladansko srečanje članov ŽPS (duhovnikov in laikov) bo v soboto, 5.
marca, v Zavodu sv. Stanislava (od 9.00 do 13.00). Na srečanju se nam
bosta pridružila g. nadškof msgr. Stanislav Zore OFM oz. g. škof msgr. dr.
Franc Šuštar. Ob 13. bo skupno kosilo. Vsi člani lepo vabljeni. Prijavite se
Ivanki Šircelj-Žnidaršič, da bomo šli skupaj z avti.
Na postne nedelje je ob 14.00 križev pot iz Velike Račne. Vabljeni tudi
mladi, posebej birmanci! Ob petkih pa bo 15 minut pred sv. mašo.
Po družinah molite k sv. Jožefu za družine. »Pozdravljen, sveti Jožef,
Davidov sin, pravični in čisti. Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med
vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Device Marije, tvoje zveste
neveste. Sveti Jožef, vredni varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za
nas grešnike. Izprosi nam Božjo modrost, sedaj in ob naši smrtni uri.
Amen.«
SDM 2016: Blagor usmiljenim
Papež letos vabi mlade na mednarodno srečanje v Krakow (Poljska).
Potekalo bo od 26. 7. do 31. 7. (Več najdete na http://www.drustvoskam.si/sdm/30_info_in_prijave.php)
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 28. februar
Božo Perko
Nada Kastelic
Matej Zupančič
Mateja Zajc

730
10h

nedelja, 6. marec
Darinka Okorn
Gregor Valentinčič
Katja Škoda
Jožica Fink

