Kaj je jubilejno leto? Kaj je zakrament sprave?
Zakrament sprave ali sveta spoved je eden od sedmih zakramentov, ki ga
je Kristus dal za naše duhovno ozdravljenje in posvečenje. Postavil ga je na
veliko noč, ko je rekel apostolom: »Prejmite Svetega Duha! Komur grehe
odpustite, so jim odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani« (Jn
20,23).
Spoved je dar Božje ljubezni. Z grehom zavračamo Božjo ljubezen, ranimo
svoje človeško dostojanstvo in škodujemo Cerkvi, katere živi član naj bi bil
vsak kristjan. Po daru odpuščanja Boga Očeta se moremo vrniti v občestvo
z njim in Cerkvijo. Iskreno priznamo in obžalujemo svoje grehe in
sklenemo, da bomo zapustili stranpota in zaživeli novo prijateljstvo z
Bogom. Kesanje je znamenje spreobrnjenja. Izraža pripravljenost, da si
bomo odslej bolj prizadevali za zvestobo Bogu in njegovim zapovedim.

Kaj so odpustki in pod kakšnimi pogoji lahko prejmemo svetoletni
odpustek?
Redna oblika podeljevanja Božjega odpuščanja je zakrament svete
spovedi, h kateri spada tudi naložena pokora. Pokora nam je v pomoč pri
premagovanju grešne navade, ki ostane pri grehu. Bog nam pri spovedi
grehe odpusti, vendar grešno nagnjenje ali navada pa običajno ostane. Te
se postopoma očiščujemo s pokoro na tem svetu ali v vicah “na onem”. S
popolnim odpustkom nam je odpuščena – ali bolje rečeno v moči
zadostitev Kristusa in vseh svetnikov nadomeščena – zdravilna kazen za
naše grehe, ki bi je bili deležni na tem svetu ali bi jo morali odslužiti v
vicah.
Kakor je bilo v judovski kulturi odpuščanje vseh dolgov bistvena sestavina
svetega leta, tako tudi Cerkev v svetem letu, v redu duhovnega življenja,
naklanja odpuščanje vseh dolgov. V službi odrešenja pod določenimi
pogoji naklanja popolni odpustek vsem kristjanom, ki so se ustrezno
pripravili. Kakor vsak drug popolni odpustek je tudi jubilejni odpustek
mogoče prejeti samo enkrat na dan. Mogoče pa ga je nakloniti – v obliki
priprošnje – tudi rajnim dušam v vicah.
Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2016_03_06.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
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Katoličan lahko v svetem letu prejme popolni odpustek,
če izpolni naslednje pogoje:
1. Obišče svetoletno cerkev in je tam pobožno pri sveti maši ali drugi
liturgični pobožnosti (hvalnice, večernice).
2. Obišče svetoletno cerkev in tam nekaj časa posveti češčenju Najsvetejšega
ali pobožnemu premišljevanju, moli Očenaš, izpoved vere (v katerikoli
priznani obliki) in molitev na čast Devici Mariji.
3. Posveti nekaj časa obisku ljudi, ki so v potrebi ali stiski (bolniki, zaporniki,
osamljeni, starejši ljudje, prizadeti ipd.), v smislu, da roma h Kristusu,
navzočem v njih.
4. Opravi dejanje spokornosti, da se npr. vsaj en dan odpove kajenju, uživanju
alkohola, mesu ... Tako zbrani denar pa nameni revežem.
5. Podpre z znatnim prispevkom dela verske ali socialne narave: pomoč
revnim otrokom, mladini, zapuščenim starejšim ljudem, tujcem,
beguncem, misijonarjem.
6. Posveti del prostega časa dejavnostim, ki so koristne za župnijsko občestvo
ali za skupnost.
Ko je vernik opravil eno od zgoraj naštetih dejanj, je za izpolnitev pogojev za
pridobitev jubilejnega odpustka dolžan ta dan, lahko pa tudi do dvajset dni prej
ali do dvajset dni kasneje:




opraviti zakramentalno spoved,
prejeti sveto obhajilo ter
moliti po papeževem namenu (katero koli molitev).

Prvi pogoj, da smo lahko deležni božjih darov, je namreč, da smo v stanju milosti.
Za jubilejni in tudi druge popolne odpustke pa se vrh tega zahteva tudi
nenavezanost na greh, tudi mali.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 7. 3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Kopanj 17.00 + JANEZ JERIČ (učilnica)
Torek, 8. 3., sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Kopanj 17.30!! ZA ZDRAVJE (učilnica)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 9. 3., sv. Frančiška Rimska
Kopanj 17.00 + MARIJA ZABUKOVEC (učilnica)
Četrtek, 10. 3., 40 mučencev iz Armenije
Kopanj 17.00 + LUDVIK GRUDEN (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 11. 3., sv. Benedikt, škof, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + ZOFIJA MARIJA ŠTEH, 30. dan (učilnica)
h
Ob 20 srečanje za mladino. Gosta večera. Lepo vabljeni!
Sobota, 12. 3., sv. Justina, redovnica
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK PERME, ml., 1. obl. (učilnica)
5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 13. 3. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ KASTELIC, obl.
Ob 14h križev pot iz Račne, berejo bodoči birmanci.
Ponedeljek, 14. 3., sv. Matilda, kraljica
Velika Račna 17.00 POLJSKA ZA PREDOLE
Torek, 15. 3., sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Kopanj 17.30!! ZA ZDRAVJE in + STANE OKORN (učilnica)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 16. 3., sv. Herbert, škof
Kopanj 17.00 + STANE KASTELIC, obl. (učilnica)
Četrtek, 17. 3., sv. Patrik, škof
Kopanj 17.00 + ANA PERME (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 18. 3., sv. Ciril Jeruzalemski, škof, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ (učilnica)
Mladi imajo možnost, da opravijo spoved v Grosuplju, ki bo ob 20h!

Sobota, 19. 3., SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE, slovesni praznik
Kopanj 10.00 + JOŽEF ŠTEH in VRBETOVI
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR, JOŽE NOVAK
CVETNA NEDELJA, 20. 3. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STANISLAV, 10. obl., JOŽE ŠKUFCA, ANA JERIČ
Pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja.
Kopanj 16.00 + CELESTINA BAHOVEC
Priprava na spoved in spovedovanje treh spovednikov.

OBVESTILA:
Danes ob 14. uri lepo vabljeni na KRIŽEV POT iz Račne!
V petek, 11. marca, ob 20.00 vabimo mlade na posebno srečanje s temo:
TEOLOGIJA TELESA. Gosta večera bosta zakonca Kadunc iz Grosupljega.
Na tiho nedeljo boste dobili OLJČNE VEJICE. Prostovoljni prispevki gredo
za primorske cerkve.
Pred nami so veliki dnevi Gospodovega trpljenja in vstajenja. A BREZ
DUHOVNE OBNOVE IN DOBRE SV. SPOVEDI ZA KKRISTJANA NI VELIKE
NOČI. SPOVEDOVANJE Z VEČ DUHOVNIKI bo na cvetno nedeljo ob 16.00
uri in sv. maša, na veliki petek pa bo med obredi spovedoval duhovnik iz
Ljubljane.
V svetem letu bodo POSTNI DNEVI v Stični: petek, 11. marca, ob 15.00
križev pot, sv. maša in prilika za spoved, prehod skozi sveta vrata in prejem
svetoletnega odpustka; enaka pobožnost bo v soboto, 12. marca; na tiho
nedeljo pa ob 15.00 križev pot, spoved, a BREZ SV. MAŠE.
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, 13. marec
Marija Krampelj
Bronislava Fröhlich
Urška Škoda
Marjeta Srdarev

730
10h

nedelja, 20. marec
Alojz Kovšca
Jožef Valentinčič
Tatjana Zupančič
Kristina Gruden

