Poslanica papeža Frančiška za 90. svetovni misijonski dan
Misijonarska Cerkev – pričevalka usmiljenja
Dragi bratje in sestre!
Izredni jubilej usmiljenja, ki ga praznuje Cerkev, na poseben način
osvetljuje tudi svetovni misijonski dan 2016: vabi nas, da na poslanstvo
“ad gentes” gledamo kot na veliko in neskončno delo usmiljenja, tako
duhovnega kot materialnega. Zares smo na ta svetovni misijonski dan vsi
povabljeni, da “gremo ven” kot učenci misijonarji in da vsak od nas ponudi
– pri prinašanju sporočila Božje nežnosti in sočutja vsej človeški družini –
svoje lastne talente, ustvarjalnost, modrost in izkušnje. Zaradi
misijonskega poslanstva se Cerkev zanima za vse, ki ne poznajo evangelija,
ker želi, da bi se vsi rešili in izkusili Gospodovo ljubezen. “Ima poslanstvo,
da oznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce evangelija” (bula Obličje
usmiljenja, 12), in je poslana, da ga oznanja po vsem svetu, dokler vesela
novica ne pride do zadnje žene, do zadnjega moža, zadnjega ostarelega,
zadnjega mladega in do zadnjega otroka.
Usmiljenje je razlog, da Očetovo srce čuti globoko radost vsakokrat, ko
najde človeško bitje; od vsega začetka se Oče obrača z ljubeznijo tudi na
najbolj krhke, saj se njegova veličina in moč kažeta prav v njegovi
sposobnosti, da se priliči malim, odrinjenim in zatiranim (prim. 5Mz 4,31;
Ps 86,15; 103,8; 111,4). On je dobrotljivi, pozorni, zvesti Bog. Približa se
tistemu, ki je v potrebi, da bi bil blizu vsem, posebno ubogim; nežno, kakor
bi to storila oče in mati s svojimi otroki (prim, Jer 31.20), se vpleta v
človeško resničnost. Beseda, s katero se Sveto pismo nanaša na
usmiljenje, kaže na materino naročje, torej na ljubezen matere do njenih
otrok, do otrok, ki jih bo vedno ljubila, v kakršnihkoli okoliščinah, naj se
zgodi karkoli, ker so sad njenega telesa. To je tudi temeljni vidik ljubezni, ki
jo ima Bog do vseh svojih otrok, posebno še do pripadnikov ljudstva, ki ga
je ustvaril in ga želi vzrediti ter vzgojiti: v svoji notranjosti je ganjen,
njegovo srce se obrača v njem in njegovo sočutje prekipeva zaradi krhkosti
in nezvestobe ljudstva (prim. Oz 11,8). Pa vendar, Bog je usmiljen z vsemi,
ljubi vsa ljudstva in je nežen z vsemi ustvarjenimi bitji (prim. Ps 144,8–9).
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ZAKRAMENT KRSTA
263. Katere učinke ima krst?
Krst odpusti izvirni greh in vse osebne grehe kakor tudi kazni za greh. Daje
delež pri troedinem božjem življenju s posvečujočo milostjo, z milostjo
opravičenja, ki krščenega včleni v Kristusa in v njegovo Cerkev. Daje delež pri
Kristusovem duhovništvu in sestavlja temelj občestva z vsemi kristjani. Podeli
božje kreposti in darove Svetega Duha. Krščeni za vedno pripada Kristusu, ker
je zapečaten s Kristusovim neizbrisnim znamenjem (character).

264. Kakšen pomen ima krščansko ime, ki ga prejmemo pri krstu?
Ime je pomembno, ker Bog vsakogar pozna po njegovem imenu, se pravi v
njegovi edinstvenosti. Kristjan pri krstu prejme svoje ime v Cerkvi. To naj bo
vsekakor ime svetnika, ki daje krščenemu zgled svetosti in mu zagotavlja svojo
priprošnjo pri Bogu.

ZAKRAMENT BIRME
265. Kakšno mesto ima birma v božjem odrešenjskem načrtu?
V Stari zavezi so preroki naznanjali izlitje Gospodovega Duha na
pričakovanega Mesija in na vse mesijansko ljudstvo. Vse Jezusovo življenje in
poslanstvo je potekalo v popolnem občestvu s Svetim Duhom. Apostoli
prejmejo Svetega Duha na binkošti in oznanjajo "velika božja dela". S
polaganjem rok posredujejo novokrščenim dar istega Duha. Cerkev je skoz
stoletja živela od Duha in ga podarjala svojim otrokom.

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 17. 10., sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
Kopanj 18.00 + FRANC ZAVIRŠEK
Torek, 18. 10., sv. Luka, evangelist
Kopanj 18.00 + ZOGARJEVI
Po maši molitveno občestvo. Vabljeni!
Sreda, 19. 10., sv. Pavel od Križa, duhovnik
Kopanj 18.00 + ALOJZIJ PALČAR, 30. dan
Ob 19.30 seja ŽPS!
Četrtek, 20. 10., sv. Rozalija, redovnica
Kopanj 18.00 + STANISLAVA FINK, obl
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 21. 10., sv. Uršula, devica in mučenka
Čušperk 18.00 + ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE
h
Ob 20 srečanje za mladino.
Sobota, 22. 10., sv. Janez Pavel II., papež
Kopanj
9.00 V ZAHVALO (Z.)
Kopanj 13.30 POROČNA SV. MAŠA
30. NEDELJA MED LETOM, 23. 10. 2016, MISIJONSKA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + SRAKARJEVE, OVNOVE in ZAJČEVE
Darovi pri obeh sv. mašah so za misijone.
Ponedeljek, 24. 10., sv. Anton Marija Claret, škof
Velika Račna 18.00 + ANTON, JOŽEFA KRAMPELJ, ANDREJA RAČKI
Torek, 25. 10., sv. Krizant in Darija (Darinka), mučenca, dan suverenosti
Velika Račna 18.00 PO NAMENU (S. T.)
Sreda, 26. 10., sv. Rustik, škof
Velika Račna 18.00 KOPANJSKI MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (F. I.)
Četrtek, 27. 10., sv. Sabina Avilska, mučenka
Kopanj 18.00 + MILAN, ALOJZIJ NOVLJAN, obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 28. 10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Kopanj 18.00 + JOŽEFA POTOKAR
Sobota, 29. 10., sv. Mihael Rua, duhovnik
Kopanj
9.00 + druž. ADAMIČ, BRCETOVI

------------------ VRNITEV NA SONČNI ČAS -----------------31. NEDELJA MED LETOM, 30. 10. 2016, ŽEGNANJSKA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + starši MARIJA, JAKOB KASTELIC

OBVESTILA:
MISIJONSKA NEDELJA, ki bo letos 23. oktobra, je za vse kristjane
spodbuda, da molimo in darujemo darove za misijone, za naše slovenske
misijonarje. Vsem bog povrni!
V nedeljo, 23. okt., bo po 10. maši SESTANEK ZA STARŠE 4., 5., 6. in 7.
razreda. Starši lepo vabljeni!
Slovesnost SV. BIRME bo 21. maja 2017 ob 10. uri, če Bog da.
MESEC OKTOBER je posvečen molitvi rožnega venca. 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.
Lepa, lepa ZAHVALA možem in fantom, da ste se v tako velikem število
odzvali prošnji za žaganje in spravilo drv preteklo soboto. Bilo vas je 30!
Bog povrni! Lepa zahvala tudi gospe Stanki Kovšca, ki je pripravila malico.
Letošnje pastoralno leto je namenjeno ZAKONCEM.
Za zakonce: Če te ima nekdo zares rad, se lahko tvoja hiša
podre, pa boš še vedno imel dom. Dober zakon je varen
dom, čeprav v navadni koči. Dober zakon je najboljše
jamstvo za srečno družino in za
človeški razcvet otrok, ki se rodijo v njej.
Poročiti se pomeni: na najintimnejši način biti
doma. Poročiti se pomeni: biti pri človeku
doma in najti varnost za vse življenje.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 23. oktober
Nada Kastelic
Jana Bahovec
Ivanka Šircelj-Žnidaršič
Mateja Zajc

730
10h

nedelja, 30. oktober
Marija Novak
Alojz Kovšca
Zala Kuhelj
Anamarija Valentinčič

