POVEJTE ČIMPREJ PRIJATELJU
Učiteljica je rekla učencem, naj na dva lista papirja napišejo imena svojih
sošolcev tako, da bo med imeni dovolj prostora. Nato jim je naročila, naj ob
imenu vsakega sošolca napišejo najlepše stvari, ki se jih spominjajo o njem. Ura je
minila v izpolnjevanju naloge. Na koncu so učenci oddali liste učiteljici. V soboto
je učiteljica napisala imena vseh učencev, vsakega na svoj list in nanj prepisala
vse, kar so drugi napisali o njem. V ponedeljek je vsakemu od njih dala list z
imenom, ob katerem so bile napisane njegove dobre lastnosti. Kmalu se je ves
razred smehljal. »A res?« je slišala šepetanje. »Nikoli si nisem mislil, da komurkoli
sploh kaj pomenim.« »Nisem vedel, da me imajo drugi tako radi.« To so bile
najpogostejše besede. Potem nihče v razredu ni nikoli več omenil teh listov. Tudi
učiteljica ni vedela, ali so se o tem pogovarjali med seboj po šoli ali s starši. Pa to
ni bilo najvažnejše. Naloga je dosegla svoj cilj: učenci so bili zadovoljni sami s
seboj in s sošolci. Precej let kasneje je eden od teh učencev padel kot vojak v
vietnamski vojni in učiteljica se je udeležila pogreba. Cerkev je bila polna njegovih
prijateljev. Drug za drugim so šli mimo krste. Učiteljica ga ja pokropila zadnja. Ko
je stala tam, se ji je približal eden od vojakov, ki je bil tam kot pogrebnik: »Ali ste
bili vi Markova učiteljica matematike?« »Da, jaz,« je odvrnila. »Mark mi je veliko
govoril o vas.« Po pogrebu je večina bivših Markovih sošolcev odšla na
pogrebščino. Tam sta bila tudi Markova mati in oče in čakala sta, da bi govorila z
učiteljico. »Rada bi vam nekaj pokazala,« je rekel oče in potegnil denarnico iz
žepa. »Tole so našli pri Marku, ko je padel. Gotovo boste to prepoznali.« Odprl je
predalček in previdno potegnil ven dva razcefrana lista papirja, ki sta bila očitno
velikokrat razgrnjena in ponovno zložena. Učiteljica je, ne da bi pogledala na
papirje, vedela, da so to listi, na katere je ona napisala dobre stvari, ki jih je vsak
od Markovih sošolcev napisal o njem. »Hvala, ker ste to naredili,« je rekla
Markova mati. »Kot vidite, je Mark to shranil kot zaklad.« Začeli so se zbirati
nekdanji Markovi sošolci. Charlie se je smehljal in rekel: »Jaz imam še vedno ta
seznam. Hranim ga v zgornjem predalu moje mize.« Dickova žena je rekla: »Dick
me je prosil, da ta seznam dam v najin poročni album.« »Jaz imam tudi svojega,«
je rekla Marilyn. »V mojem dnevniku je.« Potem je Vicki segla v torbico in vzela iz
nje denarnico ter pokazala oguljene papirje skupini. »To nosim ves čas s seboj in
mislim, da smo si vsi shranili liste.« Vse to je učiteljico ganilo. Sedla je in zajokala.
Jokala je za Marka in za vse njegove prijatelje, ki ga ne bodo več videli. * * *
Prevečkrat pozabljamo, da se bo naše življenje končalo. Zato ljudem, ki jih
imamo radi in za katere nam ni vseeno, povejmo, da nam veliko pomenijo in so
nam dragoceni. Povejmo jim to, preden bo prepozno. (B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)
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ZAKRAMENT EVHARISTIJE
292. Katere sadove prinaša sveto obhajilo?
Sveto obhajilo poveča naše zedinjenje s Kristusom in z njegovo Cerkvijo,
ohranja in obnavlja življenje milosti, prejete pri krstu in pri birmi, ter nam daje
rasti v ljubezni do bližnjega. Ko nas krepi v ljubezni, izbrisuje male grehe ter
nas varuje pred prihodnjimi smrtnimi grehi.
293. Kdaj je mogoče podeliti sveto obhajilo drugim kristjanom?
Katoliški nositelji cerkvene službe dovoljeno podeljujejo sveto obhajilo
pripadnikom vzhodnih Cerkva, ki niso v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo,
če ti zanj prosijo popolnoma svobodno in so pripravljeni, kakor se zahteva.
Kar zadeva člane drugih cerkvenih skupnosti, katoliški nositelji cerkvene
službe dovoljeno podeljujejo sveto obhajilo tistim kristjanom, ki spričo težke
stiske sami od sebe zanj prosijo, so pripravljeni, kakor se zahteva, in
izpovedujejo katoliško vero glede zakramenta evharistije.
294. Zakaj je evharistija »poroštvo prihodnje slave«?
Zato, ker nas napolnjuje z vsakršno milostjo in vsakršnim nebeškim
blagoslovom, nas krepi za romanje tega življenja in nam vzbuja hrepenenje po
večnem življenju. Evharistija nas že zdaj zedinja s Kristusom, ki je šel na
Očetovo desnico, z nebeško Cerkvijo, s presveto Devico in vsemi svetniki.
V evharistiji »lomimo en kruh, ki je zdravilo nesmrtnosti, protistrup, da ne bomo
umrli, temveč živeli v Jezusu Kristusu za vedno« (sveti Ignacij Antiohijski).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 6. 3., sv. Marcijan, mučenec
Kopanj 17.00 + IVANA LUŽNIK, obl.
Torek, 7. 3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Kopanj 17.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI (N. B.)
Sreda, 8. 3., sv. Janez od Boga, redovnik
Kopanj
9.00 ZA POK. DUHOVNIKE ŽUPNIJE,
somaševanje dekanijskih duhovnikov
Kopanj 17.00 V ČAST SV. DUHU
Četrtek, 9. 3., sv. Frančiška Rimska, redovnica
Kopanj 17.00 + ZOFIJA MARIJA ŠTEH
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 10. 3., sv. 40 mučencev iz Armenije
Kopanj 17.00 + LUDVIK GRUDEN
h
Ob 20 srečanje za mladino.
Sobota, 11. 3., sv. Benedikt, škof
Kopanj
9.00 + LOJZKA LENARČIČ
2. POSTNA NEDELJA, 12. 3. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Ob 9.30 krst Maje Starec.
Kopanj 10.00 + JOŽEF ŠTEH
Ob 14.00 križev pot iz Račne.
Ponedeljek, 13. 3., sv. Kristina, mučenka
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK PERME, ml.
Torek, 14. 3., sv. Matilda, kraljica
Kopanj 18.00!! + STANISLAV, JOŽE ŠKUFCA, ANA JERIČ
Sreda, 15. 3., sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR
Četrtek, 16. 3., sv. Herbert, škof
Kopanj 17.00 + STANE KASTELIC, obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 17. 3., sv. Patrik (Patricij), škof
Velika Račna 17.00 POLJSKA ZA PREDOLE
Ob 20h srečanje za mladino.

Sobota, 18. 3., Liturgično praznovanje sv. Jožefa
Kopanj
9.00 + JOŽEF PODERŽAJ
3. POSTNA, PAPEŠKA NEDELJA, 19. 3. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA POTOKAR
Ob 14.00 križev pot iz Račne.

OBVESTILA:
V sredo, 8. febr., bo na Kopanju PASTORALNO SREČANJE DEKANIJSKIH
DUHOVNIKOV. Ob 9. uri ste lepo vabljeni k sv. maši, kjer bodo somaševali
vsi duhovniki.
Lepo vabljeni, da se udeležite POBOŽNOSTI KRIŽEVEGA POTA, ki je takoj
za evharistično daritvijo Bogu najbolj ljuba molitev. Posebej vabljeni mladi
in birmanci!
OTROCI ZBIRAJO PROSTOVOLJNE PRISPEVKE (če je mogoče en evro na
mesec) za 500 kg riža za lačne otroke v Etiopiji, kjer deluje koroški
misijonar g. Andoljšek. Vsem Bog povrni!
POSTNI ORATORIJSKI DAN –> rezerviraj si soboto, 25. 3. 2017!
 Ali veš, o kom bo tekla zgodba postnega oratorijskega dne?
 Ali veš, kateri praznik je na ta dan?
 Ali veš tudi, kateri neformalni praznik je takrat?
 Ali veš, kaj se bo takrat še dogajalo v Sloveniji?
Imaš že več kot dovolj razlogov, da se nam pridružiš!
Paradižnik Robi in kumara Lovro te že čakata!
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 12. marec
Natalija Gruden
Bronislava Fröhlich
Mateja Ceglar
Ivanka Šircelj-Žnidaršič

730
10h

nedelja, 19. marec
Zdenka Valentinčič
Nada Kastelic
Matej Zupančič
Zala Kuhelj

