LISICA IN GROZDJE
Lisica je prišla do vinograda, ki je bil z vseh strani obdan z ograjo.
Zvitorepka pa je našla odprtino in se skušala izmuzniti skoznjo, a ji ni
uspelo. Zato tri dni ni nič jedla in postala je tako suha, da se je lahko
izmuznila skozi tisto odprtino. V vinogradu se je nazobala grozdja in se
spet zredila. Zdaj pa ni mogla skozi luknjo iz vinograda ven. Ni ji preostalo
drugega, kakor da spet tri dni ni jedla in je shujšala ter se mogla splaziti
skozi luknjo. Ko ji je uspelo priti ven, je dejala: »O vinogradek, o
vinogradek, kako dober si in kako dobri so tvoji sadovi. Vse v tebi je dobro
in hvalevredno. A kakšna korist je od tebe? Kakršni vstopamo vate, takšni
moramo tudi oditi iz tebe!« Enako velja tudi za ta svet: nič ne prinesemo
nanj in nič ne odnesemo z njega.
ZADOVOLJSTVO V ŽIVLJENJU
SRAJCA SREČNEGA ČLOVEKA
Cesar je bil hudo bolan. Sklicali so veliko zdravnikov, toda nobeden od njih
cesarju ni mogel pomagati, čeprav se je vsak zelo potrudil, prav tako niti
padar, niti zeliščar. Prišel je še vrač, ki je dejal, da mora cesar dobiti srajco
srečnega človeka in jo obleči, pa bo zdrav in srečen.
Poslali so cesarske sle v mesta in vasi iskat srečnega človeka. Toda eden je
imel premalo pokojnine, drugi preslabo službo, temu so v službi nagajali,
oni je bil skregan s sosedom… Kmetje so se pritoževali, saj so enemu vrani
skljuvali zeljnate glave, drugi ni imel tako rejenih prašičev kot sosed, spet
drugemu so kokoši nesle predrobna jajca, naslednjemu pa je jazbec
obgrizel koruzne storže…
Cesarski sli so že skoraj obupali, vendar so se podali še v gore.
Tu so našli pastirja, ki je vriskal in pel. Vprašali so ga, kako mu gre, ta se je
pohvalil in dejal: »Ovce me ubogajo, pes čuvaj mi pomaga, rožice cvetijo,
ptički pojo, trava raste, zvečer skuham žgance in mleko in oboje mi
tekne.« Pa so ga sli vprašali, če je srečen.
»Seveda sem srečen in ni srečnejšega človeka od mene!«
Sli so pastirju že obljubili zlato, če jim proda srajco.
»Srajce pa nimam,« je odgovoril pastir.
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)
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ZAKRAMENT EVHARISTIJE
281. Kako je Cerkev deležna evharistične daritve?
V evharistiji postane Kristusova daritev tudi daritev udov njegovega
telesa. Življenje vernikov, njihovo poveličevanje, njihovo trpljenje,
njihova molitev in njihovo delo: vse to je zedinjeno s Kristusovim
hvaljenjem, trpljenjem, molitvijo in delom. Kot daritev se evharistija
daruje tudi za vse žive in rajne, v odpuščanje grehov vseh ljudi in za to,
da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin. Tudi nebeška
Cerkev je združena s Kristusovo daritvijo.
282. Kako je Jezus navzoč v evharistiji?
Jezus Kristus je navzoč v evharistiji na edinstven in neprimerljiv način.
Navzoč je namreč resnično, stvarno in bistveno: s svojim telesom in
svojo krvjo, s svojo dušo in svojim božanstvom. V evharistiji je torej ves
Kristus, Bog in človek, navzoč na zakramentalen način, to je pod
evharističnima podobama kruha in vina.
283. Kaj pomeni transsubstanciacija?
Spremenjenje bistva (transsubstantiatio) pomeni spremenjenje vsega
bistva kruha v bistvo Kristusovega telesa in vsega bistva vina v bistvo
njegove krvi. To spremenjenje se izvrši v evharistični molitvi z
učinkovitostjo Kristusove besede in z delovanjem Svetega Duha. Čutno
zaznavne značilnosti kruha in vina, torej "evharistični podobi", pa
ostaneta nespremenjeni.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
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Ponedeljek, 23. 1., sv. Henrik, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR, obl.
Torek, 24. 1., sv. Frančišek Saleški, škof
Kopanj 17.00 + MINKA PALČAR, obl.
Sreda, 25. 1., spreobrnitev apostola Pavla
Kopanj 18.00!! + ANTON ZAVIRŠEK, obl.
Četrtek, 26. 1., sv. Timotej in Tit, škofa
Kopanj 17.00 + ANTON, FRANC, obl., ANA TONKLI
Petek, 27. 1., sv. Angela Merici, redovnica
Kopanj 17.00 + IZTOK CUNK, 30. dan
h
Ob 20 srečanje za mladino.
Sobota, 28. 1., sv. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
Kopanj
9.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, PEPCA BIZJAK
NEDELJA SV. PISMA, 29. 1. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA KRIŽMAN
Ponedeljek, 30. 1., sv. Peter Bolgarski, redovnik
Kopanj 17.00 + BOJAN ZAJC, obl.
Torek, 31. 1., sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
Kopanj 17.00 + ALOJZIJ PALČAR
Sreda, 1. 2., sv. Brigita Irska, opatinja
Kopanj 17.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI IN ZA ZDRAVJE (M)
Četrtek, 2. 2., JEZUSOVO DAROVNJE - SVEČNICA
Kopanj
9.00 + ANTON, MARIJA ŠTUPNIK, obl.
Kopanj 18.00 + FRANČIŠEK PERME, st.
Prvi petek, 3. 2., sv. Blaž, škof in muč., vabljeni k zakramentom, BIRMANCI
Kopanj 19.00!! + MILAN, obl., STARŠI LUŽNIK
h
Ob 20 srečanje za mladino.
Prva sobota, 4. 2., molitve za duhovne poklice
Kopanj
9.00 + JOŽEF PODERŽAJ
5. NEDELJA MED LETOM, 5. 2. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON, IVANA ZUPANČIČ, obl.

LEPA ZAHVALA OTROKOM, ki so svoje darove za lačne otroke prinesli k
jaslicam v škatlicah. Zbrali ste 155 evrov. To je za 155 kg riža. Bog povrni!
NA SVEČNICO se blagoslavlja sveče in vosek za sveče. Pušica je namenjena
za razsvetljavo cerkve.
Na GOD SV. BLAŽA se deli poseben blagoslov, ki ga mašnik moli nad
vernikom: »Na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog obvaruje
bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.
POSTNI ORATORIJSKI DAN -> rezerviraj si 25. 3. 2017!
Kaj več pa izveš v prihodnji številki Kopanjskega zvona.
NASMEJTE SE
SMISEL ZA HUMOR
Eden od preizkusov značaja je tudi ta: ali lahko prenesemo žaljivko, ne da
bi bili užaljeni. Ko je nekdo Georgu Bernardu Shawu zabrusil, da je osel,
tega znan pisatelj ni jemal kot žaljivko ampak kot pohvalo. Odvrnil je, da
ima osel kar nekaj dobrih lastnosti: skromnost, delavnost, zadovoljen je s
preprosto hrano, preceni obnašanje ljudi. Ne moreš biti užaljen, če imaš
dobre lastnosti, ki jih pripisujejo oslu. Abrahamu Lincolnu so očitali, da ima
dva obraza, da je hinavec. On je pokazal na svoj obraz in odvrnil: »Mislite,
da bi nosil ta obraz, če bi imel še enega?«
GODRNJANJE
Charles Darwin je stalno godrnjal in bil ves srečen, če se je lahko nad čim
pritoževal. Nekega večera je bil z ženo na gostiji, na kateri je šlo vse
narobe. Govori so bili dolgočasni, hrana zanič, prav tako postrežba.
Naravoslovcu so dali razmajan stol. Med večerjo je stalno godrnjal in
bentil. Na koncu je prireditelj stopil k njegovi ženi: »Upam, da bosta z
možem oprostila. Želeli smo, da bi se prijetno počutila.«
»Pa saj se je on prijetno počutil,« je odvrnila žena. »V vsaki stvari je lahko
odkril napako.«
BRALCI BERIL
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Nada Kastelic
Božo Perko
Nino Šafar
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nedelja, 5. februar
Lucija Šteh
Kristina Starec
Jože Berdajs
Urška Škoda

