NEZADOVOLJNA ŽENA
Neka žena je živela v steklenici kisa. Nekega dne je šel mimo dobri
čarovnik in slišal, kako stoka: »Sramota je, da moram živeti v taki luknji.
Morala bi živeti v koči, pokriti z lepo slamo, in z vrtnicami, ki plezajo po
zidovih.« Čarovnik se je je usmilil in ji izpolnil željo. Tako se je razveselila,
da se mu je pozabila zahvaliti.
Čez leto dni je spet šel mimo koče in slišal tožbe: »Kakšna sramota, da
živim v tej samotni koči. Morala bi živeti v hiši sredi drugih hiš, ki bi imela
čipkaste zavese na oknih in medeninasto tolkalo na vratih.« Čarovnik se je
žene usmilil in ji izpolnil tudi to željo.
Spet je minilo leto in ko je nekega dne šel mimo njene hiše, je slišal
ženo: »Kako sramotno je, da moramo živeti sredi tako navadnih ljudi.
Morala bi živeti v veliki vili z velikim vrtom in s služabniki, ki bi prihiteli na
klic zvonca.« Tudi tokrat se je čarovnik žene usmilil in ji izpolnil željo. Bila
je zelo vesela, a se mu je zopet pozabila zahvaliti.
Minilo je nekaj let in čarovnik je sklenil, da obišče ženo, da vidi, kako
živi. Potožila mu je: »Sramota je, da živim tako sama. Morala bi biti
vojvodinja, ki bi se vozila s svojo kočijo in bi me povsod pričakovali kot
gospodarico.« Še enkrat ji je čarovnik izpolnil željo. Žena je bila tega tudi
zdaj zelo vesela, a se mu je spet pozabila zahvaliti.
Ko jo je čez leto dni spet obiskal, mu je dejala: »O, kakšna sramota, da
sem samo vojvodinja in se moram klanjati kraljici! Zakaj bi jaz ne bila
kraljica in sedela na prestolu z zlato krono na glavi?« Čarovnik je zagotovil,
da se bo to zgodilo. Bila je vesela tega, a se mu za to ni zahvalila.
Leta so minevala in čarovnik si je dejal: »Grem pogledat, kaj dela tista
stara gospa. Gotovo je sedaj zadovoljna.« Toda ona mu je odvrnila: »O,
groza, kako velika sramota, da sem kraljica tako revne in majhne dežele.
Ali ne bi mogla kot kraljica vladati velikemu kraljestvu?« Čarodej ji je dejal,
da ji bo željo izpolnil naslednje jutro. Zvečer je šla v posteljo, polna visokih
misli. Ko se je zjutraj zbudila, pa se je spet znašla v steklenici kisa.
Pravzaprav je ni nikoli zapustila. ***
Ta žena je podoba ljudi, ki niso hvaležni za to, kar Bog zanje stori. Težko
je pomagati ljudem, ki so nehvaležni in sebični ter znajo samo sprejemati,
ničesar pa ne dajo.
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)
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ZAKRAMENT EVHARISTIJE

Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

284. Ali lomljenje kruha razdeli Kristusa?
Lomljenje kruha ne razdeli Kristusa. Ves Kristus je navzoč v vsaki od
podob in ves v vsakem njunem delu.
285. Do kdaj traja Kristusova evharistična navzočnost?
Kristusova evharistična navzočnost traja tako dolgo, dokler obstajata
evharistični podobi.
286. Kakšno češčenje gre zakramentu evharistije?
Temu zakramentu gre tako med mašo kakor tudi zunaj nje božje
češčenje (latria). Cerkev namreč s kar največjo skrbnostjo shranjuje
posvečene hostije, jih prinaša bolnikom in drugim osebam, ki se ne
morejo udeležiti svete maše, jih izpostavlja slovesnemu češčenju
vernikov in jih prenaša v procesijah. Cerkev vabi vernike k pogostnemu
obisku in češčenju Najsvetejšega zakramenta, ki je shranjen v
tabernaklju.
287. Zakaj je evharistija velikonočna gostija?
Evharistija je velikonočna gostija, ker nam Kristus, ki na zakramentalen
način uresničuje svojo velikonočno skrivnost, podarja svoje telo in svojo
kri kot hrano in pijačo ter nas združuje v svoji daritvi s seboj in med
seboj.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2017_02_05.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 6. 2., sv. Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci
Kopanj 17.00 + BRADAČEVI
Torek, 7. 2., sv. Nivard, redovnik
Kopanj 17.00 + ANTON POTOKAR, naroča M. Mehle, Kanada
Sreda, 8. 2., Prešernov dan
Kulturna prireditev ob 10.30 na Kopanju.
Kopanj 17.00 + FRANC, FRANČIŠKA PERME, obl., V. Ilova Gora
Četrtek, 9. 2., sv. Apolonija (Polona), devica, mučenka
Kopanj 17.00 + ZOFIJA MARIJA ŠTEH, 1. obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 10. 2., sv. Sholastika, devica, redovnica
Kopanj 17.00 + ZOGARJEVI
h
Ob 20 srečanje za mladino.
Sobota, 11. 2., Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Kopanj 17.00 + JOŽE, MARIJA ZABUKOVEC, V. Ilova Gora
6. NEDELJA MED LETOM, 12. 2. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE NUČIČ IN BUCOVARJEVI
Po maši srečanje za starše birmancev, botre in vse
druge starše! Gostja gospa dr. Polona Mušič Vesel.
Ponedeljek, 13. 2., sv. Jordan Saški, redovnik
Kopanj 17.00 + PETER, FRANČIŠKA FURLAN
Torek, 14. 2., sv. Valentin, duhovnik, mučenec
Kopanj 17.00 + IZTOK CUNK
Sreda, 15. 2., sv. Klavdij, redovnik
Kopanj 17.00 + IVANKA REBERNIK
Četrtek, 16. 2., sv. Julijana, mučenka
Kopanj 17.00 + MARTINA ZUPANČIČ
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 17. 2., sv. Silvin, škof
Kopanj 17.00 + ANTON KASTELIC, umrl v Arg.
Ob 20h srečanje za mladino.
Sobota, 18. 2., sv. Frančišek Regis, duhovnik, mučenec
Kopanj
9.00 + AGATA MALAVAŠIČ, 30. dan

7. NEDELJA MED LETOM, 19. 2. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC, JOŽEFA, sin FRANCI NOVAK

OBVESTILA:
V nedeljo, 12. febr., bo po 10. maši srečanje za starše in botre birmancev
in TUDI DRUGE STARŠE. Srečanje bo vodila dr. Polona Mušič Vesel.
POSTNI ORATORIJSKI DAN -> rezerviraj si soboto, 25. 3. 2017!
Letos smo se po dolgem času kopanjski animatorji odločili pripraviti
prav poseben oratorijski dan! Tak, mini oratorij, za prav vse otroke.
Začnemo v soboto, 25. marca, zjutraj, končamo popoldne in zaključimo
naslednji dan z oratorijsko sv. mašo!
Kaj pa se bo dogajalo vmes? PRIDI IN POGLEJ!
Paradižnik Robi in kumara Lovro te že čakata!
KAKO BOM SREČNA?
Ko se je odločala za poklic, je mlada Gondža (Neža), poznejša Mati Terezija
iz Kalkute, spovednika vprašala, kako lahko ve, da jo Bog res kliče v svojo
službo. Duhovnik ji je odgovoril: »Po veselju, hčerka. Če želiš postati
redovnica in ob tem čutiš veselje, pomeni, da te Bog kliče.« Ko ji je mama
naročila, naj kaj stori, ona pa bi, kot nadarjena deklica, raje delala kaj
drugega, na primer igrala na violino, pisala pesmi, brala … in bi se
namrdnila, ji je mama rekla: »Ni treba, Gondža (Nežka). Če tega, kar želim,
ne misliš narediti z veseljem in ljubeznijo, je bolje, da tega ne narediš!« To
je pozneje vzela tudi kot merilo za svoje sestre. V vsaki hiši stoji
predstojnica pri vratih, ko gredo sestre na delo med ljudi. Če vidi kakšno
sestro utrujeno in žalostno, ji reče: »Žalosti je že tako preveč v svetu. Ne
hodi je širit še ti. Ostani doma, odpočij se, moli …, samo ne hodi z
žalostnim obrazom pred ljudi, da bodo ljudje mislili, da ti je žal, da si svoje
življenje posvetila Bogu.«
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 12. februar
Alojz Kovšca
Marija Novak
Marjeta Srdarev
Monika Perme

730
10h

nedelja, 19. februar
Marija Krampelj
Mihaela Ceglar
Tatjana Zupančič
Tadeja Gruden

