BERAČ, KI NI MARAL KRALJEVIH OBLAČIL
Neki kralj je stopal po ulicah svojega mesta. Nasproti mu je prišel revež
in ga prosil za miloščino. Kralj mu ni dal denarja, temveč ga je povabil, naj
pride na njegov dvor. Berač je povabilo sprejel.
Na dogovorjeni dan je prišel na dvor in ob določeni uri so ga privedli
pred kralja. Ko je bil pred njim, se je zavedel, kako neprimerno je oblečen,
in postalo ga je sram. Njegova revna oblačila so bila znak njegove revščine.
Kralj je bil dober človek in je berača prijazno sprejel. Zasmilil se mu je in
mu poleg drugih stvari podaril tudi nova oblačila. Čez nekaj dni pa je ta
mož spet prosjačil po ulicah v svojih capah. Bilo mu je nerodno, da bi prosil
oblečen v nova oblačila. * * *
Zakaj je berač odložil nova oblačila? Zato, ker je čutil, da lepo oblečen
ne bo mogel nadaljevati starega načina življenja. Moral bi spremeniti
življenje in prenehati prosjačiti. Tega pa ni maral storiti. Nov način življenja
ga je po svoje privlačil, a zavedal se je, da bi sprememba življenja potekala
počasi, boleče in negotovo. Branil se je spremeniti svoje navade in
odpraviti svoje slabosti. Navade igrajo važno vlogo v našem življenju.
Pravijo, da nas v drugi polovici življenja vodijo navade, ki smo jih pridobili v
prvi polovici. To je zelo dobro za tiste, ki so si pridobili dobre navade, slabo
pa za tiste, ki so si pridobili slabe navade. Ni dovolj novo oblačilo, nova
zunanjost. Če želimo spremeniti zunanjo podobo našega življenja, moramo
najprej spremeniti notranje drže. Sprememba pomeni, da stare navade
zamenjamo z novimi.
ODNOSI
Rabi Harold Kushner je opazoval otroka, ki sta ob vodi gradila gradove iz
peska. Ko sta ravno dokončevala lep grad, za katerega sta potrebovala
veliko časa in potrpljenja, je prišel val in ga zravnal s tlemi. Rabi je
pričakoval solze in jezo. Otroka pa sta lepo sedla, se prijela za roke in se
smejala, potem pa začela graditi nov grad. Dejal si je: »Naučila sta me
pomembne modrosti: Vse stvari v našem življenju, ki jim posvečamo toliko
časa in moči, so zgrajene na pesku. Trajni so samo naši odnosi z ljudmi.
Prej ali slej bo prišel val in odnesel tisto, kar smo zgradili z veliko truda. Ko
se bo to zgodilo, se bo lahko smejal samo tisti, ki se bo imel s kom držati za
roke.«
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 4, leto: X, 19. svečan 2017

ZAKRAMENT EVHARISTIJE

Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

288. Kaj pomeni oltar?
Oltar je simbol Kristusa samega, ki je navzoč kot daritvena žrtev (oltar –
daritev na križu) in kot nebeška hrana, ki se nam daje (oltar –
evharistična miza).
289. Kdaj Cerkev obvezuje vernike k udeležbi pri sveti maši?
Cerkev obvezuje vernike, da se udeležujejo svete maše vsako nedeljo in
zapovedane praznike. Priporoča jim, da se je udeležujejo tudi druge
dneve.
290. Kdaj je treba prejeti sveto obhajilo?
Cerkev priporoča vernikom, ki se udeležijo svete maše, da prejmejo
tudi sveto obhajilo, če so pripravljeni, kakor se zahteva. Cerkev
predpisuje to obveznost vsaj o veliki noči.
291. Kaj je potrebno za prejem svetega obhajila?
Za prejem svetega obhajila mora biti človek polno včlenjen v katoliško
Cerkev in v stanju milosti, se pravi, da se ne sme zavedati nobenega
smrtnega greha. Kdor se zaveda, da je storil velik greh, mora prejeti
zakrament sprave, preden pristopi k obhajilu. Pomembni so tudi duh
zbranosti in molitve, upoštevanje posta, ki ga Cerkev predpisuje, in
telesna drža (kretnje, obleka) kot znamenje spoštovanja do Kristusa.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2017_02_19.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 20. 2., sv. Jacinta in Frančišek, fatimska pastirčka
Kopanj 18.00!! + JANEZ, ROZALIJA JANEŽIČ, Sp. Slivnica
Torek, 21. 2., sv. Peter Damiani, škof
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA ZUPANČIČ (Pol.)
Sreda, 22. 2., sedež apostola Petra
Kopanj 17.00 + IVANA PERKO, JUSTINA ŠTRUKELJ
Četrtek, 23. 2., sv. Polikarp, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + +MARIJA, FRANC POTOKAR, obl.
h
Ob 19 pevske vaje!
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 24. 2., sv. Matija, apostol
Ob 20h srečanje za mladino.
Kopanj 17.00 + FRANC FINK, obl.
Sobota, 25. 2., sv. Valburga, opatinja
Kopanj
9.00 + GOR. VRBETOVI
8. NEDELJA MED LETOM, 26. 2. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, STARŠI PAJK
Ponedeljek, 27. 2., sv. Gabrijel ŽALOSTNE MATERE BOŽJE
Kopanj 17.00 Mariji v čast in zahvalo za uspešno operacijo (B.)
Torek, 28. 2., sv. Roman, opat
Čušperk 17.00 + JOŽE IN STARŠI BAHOVEC, obl.
Sreda, 1. 3. 2017, PEPELNICA, strogi post
Kopanj 17.00 V ČAST SV. JOŽEFU V ZAHVALO
Četrtek, 2. 3., sv. Angela, redovnica
Kopanj 17.00 + ANTON POTOKAR, nar. Mehle, Kanada
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 3. 3., obiskovanje bolnikov, BIRMANCI – pobožnost 9. p. pet.
Kopanj 19.00!! + JANEZ KASTELIC, obl.
h
Ob 20 srečanje za mladino.
Prva sobota, 4. 3., sv. Kazimir, kraljevič
Kopanj
9.00 + RODBINA KEBE
1. POSTNA NEDELJA, 5. 3. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARTIN TOMAŽIN
Ob 14.00 križev pot iz Račne (berejo birmanci)

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2017: Postni čas, ki se začne s pepelnično
sredo, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo res čas milosti,
duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve
in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi
post je na pepelnično sredo (letos 1. marca) in na veliki petek (letos 14.
aprila). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo
mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike
od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja
olajšava za petke zunaj postnega časa.
Lepo vabljeni, da se udeležite POBOŽNOSTI KRIŽEVEGA POTA, ki je takoj
za evharistično daritvijo najbolj Bogu ljuba molitev. Posebej vabljeni mladi
in birmanci!
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!
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 26. februar
Jožef Valentinčič
Janja Bahovec
Alenka Cimerman
Mateja Zajc

730
10h

nedelja, 5. marec
Stanka Kovšca
Darinka Okorn
Kristina Gruden
Jožica Fink

