GREGORIJANSKE MAŠE
Priporoča se, da se za pokojnega opravijo gregorijanske sv. maše.
1) Začetki »gregorijanskih maš«
Sv. Gregor Veliki (papež 590–604) pripoveduje, da je v samostanu pri sv.
Andreju na hribu Celiju v Rimu umrl menih Just, ki si je skril tri zlate
kovance. To je bil za menihe, ki so se zavezali uboštvu, velik greh in ti
menihi so bili neizprosni. Opat samostana je ukazal, da mora vsak menih
izreči nad krsto, ki so jo dali v grob, te besede: »Bodi preklet ti in tvoji
zlatniki.« Ko je papež Gregor to slišal, je bil zelo žalosten. Naročil je enemu
od duhovnikov, naj za tega meniha opravi trideset maš – redno vsak dan
eno. Ko se je opravila trideseta, se je rajni prikazal svojemu bratu Kopiozu
in mu naznanil, da je rešen iz vic (sv. Gregor Veliki, Dialogi 1, 4. pogl., 55, v:
Migne, PL 77, 420). Ta dogodek je bil povod, da so v zahodni Cerkvi začeli
obhajati tako imenovane gregorijanske maše.
2) Kako jih opraviti? Svete maše se morajo opraviti v tridesetih dneh, in to
redno vsak dan ena. Ni nujno, da jih opravlja le en duhovnik. Vrh tega pa je
koncilska kongregacija 24. februarja 1967 izjavila, da: »Če se zaporedje
tridesetih maš iz nepredvidenega (npr. zaradi nenadne bolezni) ali iz
kakega drugega pametnega vzroka (npr. pogrebne ali poročne maše)
prekine, se po odločitvi Cerkve ohranijo sadovi prošnje, ki jih je doslej
cerkvena praksa in pobožnost vernikov priznavala temu zaporedju
tridesetih maš. Škof pa naj po potrebi nadzira, da v tako važni stvari ne bo
prišlo do razvad« (prim. AAS 59 /1967/, 2299230). V tem odloku lahko
vidimo pedagoško opozorilo, naj bi vernike poučili, da sama nepretrganost
v maševanju ne učinkuje nekako magično, kakor da bi Boga prisilili, da
dušam podeli določene sadove.
3) Koliko maš sme duhovnik opraviti na dan? Duhovnik lahko na dan
opravi le eno mašo, za katero lahko dobi dar, ki ga je v določeni pokrajini
določila škofovska konferenca (prim. ZCP 951). V kolikor pa duhovnik
zaradi pastoralne potrebe opravi na isti dan več maš, mora dar za drugo
ali tretjo mašo brezpogojno oddati za namene, ki jih določi škof. Edino
na božični dan smejo po stari navadi vsi mašniki opraviti tri svete maše
in si obdržati štipendij (ZCP 952).
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ZAKRAMENT KRSTA
260. Kdo sme krščevati?
Redna delivca krsta sta škof in duhovnik, v latinski Cerkvi tudi diakon. V
potrebi more krstiti vsak človek, če le ima namen storiti to, kar dela
Cerkev. Glavo kandidata oblije z vodo in izreka trinitaričen krstni
obrazec: "Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha."
261. Ali je krst potreben za zveličanje?
Krst je potreben za zveličanje tistim, ki jim je bil evangelij oznanjen in so
imeli možnost prositi za zakrament.
262. Ali se je mogoče zveličati brez krsta?
Ker je Kristus umrl za zveličanje vseh, se morejo zveličati tudi brez krsta
tisti, ki umrejo zaradi vere (krst krvi), katehumeni in vsi, ki ob nagibanju
milosti, ne da bi poznali Kristusa in Cerkev, iskreno iščejo Boga in si
prizadevajo za izpolnjevanje njegove volje (krst želja). Otroke, ki
umrjejo brez krsta, Cerkev v svojem bogoslužju zaupa božjemu
usmiljenju.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 3. 10., sv. Frančišek Borgia, redovnik
Velika Račna 18.00 + ANA ERJAVEC
Torek, 4. 10., sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Kopanj 18.00 + ANA, TONČKA, druž. KRIŽMAN
Po maši molitveno občestvo. Vabljeni!
Sreda, 5. 10., sv. Marija Favstina Kowalska, redovnica
Velika Račna 18.00 + IGNACIJ KASTELIC, JAMNIKOVI
Četrtek, 6. 10., sv. Bruno, redovnik
Kopanj 18.00 + IVAN ERČULJ
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 7. 10., Roženvenska Mati Božja, obiskovanje bolnikov
Kopanj 18.00 + MARIJA, druž. BRODNIK
Prva sobota, 8. 10., sv. Benedikta, devica in mučenka, molitve za duh. pok.
Kopanj
9.00!! + JANEZ, IVANA STRAH
28. NEDELJA MED LETOM, 9. 10. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FELIKS BLATNIK, obl., druž. ŠKODA
Ponedeljek, 10. 10., sv. Danilo (Danijel), mučenec
Velika Račna 18.00 + ŠPEHARJEVI
Torek, 11. 10., sv. Bruno, škof
Kopanj 18.00 + MARIJA DREMELJ
Sreda, 12. 10., sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
Kopanj 18.00 + JAPLJEVI IN BETIČEVI
Četrtek, 13. 10., sv. Koloman, mučenec
Kopanj 18.00 + FRANČIŠEK PERME, st.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 14. 10., sv. Kalist, papež in mučenec
Čušperk 18.00 + MARIJA BUKOVSKI
Sobota, 15. 10., sv. Terezija Velika, devica, cerkvena učiteljica
Kopanj
9.00 + OLGA, IVAN PODRŽAJ
Kopanj 15.30 POROČNA SV. MAŠA
29. NEDELJA MED LETOM, 16. 10. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEF TKALEC, druž. KOŽELJ

Danes po 10. maši je SESTANEK za starše birmancev in od 1. do 3. razreda.
Ta teden je v Sloveniji TEDEN ZA ŽIVLJENJE. Narod, ki nima dovolj otrok,
bo izumrl! V Sloveniji je povprečno samo 1,2 otroka na družino. Da se
narod ohrani, mora imeti 2,3 otroka na družino.
Mesec oktober je posvečen MOLITVI ROŽNEGA VENCA. Rožni venec je
družinska molitev. Inženir družinski oče je dejal: »Voz družinskega življenja
je težak, zato morajo imeti njegova kolesa posebne kroglične ležaje, ki so
kroglice na rožnem vencu.« Družinska molitev poveže vse člane z Bogom
in med seboj. DRUŽINA, KI MOLI SKUPAJ, OSTANE SKUPAJ! Vabljeni ste
tudi k tej molitvi 20 minut pred sv. mašo.
V KAPELI V ČUŠPERKU se srečujejo k molitvi ob ponedeljkih ob 19.30.
Vabljeni!
Obnova notranjosti KAPELE SV. MARJETE V VELIKI RAČNI je končana.
Vsem dobrotnikom, vsem, ki ste jo počistili, in gospe Kastelčevi, ki skrbi za
lepo okrašen oltar, Bog povrni!
LEPA ZAHVALA dekletom in fantom, ki so iz drvarnice v notranji prostor
prenesli vsa drva. Bog povrni!
Pred nami je pred zimo NOVA AKCIJA. V soboto, 8. okt., ob 8. uri lepo
prosim može in fante, da bi razžagali in zložili v drvarnico drva, ki se sušijo
že tri leta. Če vas bo 20, bo v dobrih dveh urah vse končano. Prosim,
pridite!
Lepo se vam zahvalim, da OB SMRTI VAŠIH DRAGIH darujete namesto vencev za
svete maše in za cerkev. Poleg darov za cerkev ali obnovo kapele v Veliki Račni
ste letos darovali sv. maše: za pok. ŠTEFKO PALČAR 44 sv. maš (30 gregorijanskih
sv. maš je bilo takoj oddanih drugemu duhovniku, ki jih mora zaporedoma
opraviti); za pok. MARTINO ZUPANČIČ ste poleg darov za cerkev darovali 42 sv.
maš (30 gregorijanskih sv. maš je bilo takoj oddanih); za pok. ALOJZIJA PALČARJA
ste poleg darov za kapelo v Veliki Račni darovali 45 sv. maš (30 gregorijanskih sv.
maš je bilo takoj oddanih); ostalih sv. maš bo (ali jih je že bilo) nekaj opravljenih v
župniji, druge sem oddal drugim duhovnikom, ki nimajo župnij.
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