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Velikonočno voščilo slovenskih škofov

Dobro je, da je velika noč spomladi, saj nam tako še narava pomaga krepiti
vero v vstajanje in življenje. Mrtva narava se prebuja, vstaja od mrtvih. Sveto
pismo pravi, da je tudi Jezus vstal od mrtvih. Še več. Cerkev uči in kristjani
verujemo, da bo tudi človek vstal k novemu, večnemu življenju.
Na veliko noč beremo v prvem berilu odlomek Petrovega govora, v katerem
apostol pravi: »Veste o Jezusu iz Nazareta …« (Apd 10,38). Peter je poslušalce
spomnil na to, kar so že vedeli, pa vendar niso verovali, niso živeli v skladu s tem
védenjem. Oznanil jim je Jezusa iz Nazareta, ki je delal velika znamenja, ki je
umrl, a tudi vstal od mrtvih (prim. Apd 10, 34-43). To je bilo Petrovo pričevanje.
To je bilo njegovo prepričanje, da nekaj vedeti o Jezusu pomeni predvsem
verovati v njegovo vstajenje od mrtvih. To je bilo Petrovo zagotovilo, da lahko
svojo vero v Jezusovo vstajenje naslonim na priče. Mi danes nimamo le prvotnih
prič, tistih, ki so se o veliki noči srečali z Jezusom. Mi imamo še druge priče. To so
predvsem svetniki, ki jih je »velika množica« (Raz 7,9).
»Veste o Jezusu …« Škofje in duhovniki vsako nedeljo govorimo o njem, pa še
med tednom ob različnih priložnostih, verni in neverni pa poslušate naše
oznanilo. A vedeti še ne pomeni verovati in živeti.
O veliki noči obnavljamo svojo vero v Jezusovo in naše vstajenje. Vero v
vstajenje in večno življenje krepimo in izpovedujemo, ko redno in zavzeto
opravljamo svoje dolžnosti, ko lepo pripravimo in obhajamo velikonočna in vsa
druga bogoslužja, ko smo pri vsem svojem delu zazrti tja čez, v tisto, česar »oko
ni videlo, uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo« (1 Kor 2,9), ko potujemo
s tistimi, v katerih prepoznavamo vzornike in priprošnjike.
Apostol Peter je vedel o Jezusu tisto bistveno, ker se je z njim srečeval tri leta.
Več je vedel o Jezusu na véliki petek, ko ga je po zatajitvi Jezus pogledal in se ga
usmilil. Še več je vedel po veliki noči ob srečanjih z vstalim Jezusom. A največ je
vedel o Jezusu takrat, ko je v Rimu pretrpel mučeniško smrt in se z Jezusom
srečal iz obličja v obličje. In Peter zdaj ve vse o Jezusu. Ker je pri Njem in ga gleda
»iz obličja v obličje«. O veliki noči delajmo korake v to smer. Tudi če se
opotekamo, omahujemo, padamo, nas vstali Jezus spremlja in krepi. On, ki tako
razlaga Božjo besedo, da postaja naše srce goreče. On, ki dan za dnem pred
našimi očmi blagoslavlja in lomi kruh ter nam daje sebe v hrano. Temelj temu
dogajanju je Jezus postavil na veliko noč s svojim vstajenjem od mrtvih. Zato je
noč velika, ker iz nje klije tudi za nas novo, večno življenje.
Slovenski škofje želimo velikonočno upanje v večno življenje in zato tudi
veselje vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam, vsem vernikom doma in
po svetu, še posebej pa vsem bolnim in trpečim.
Vaši škofje
Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
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Velikonočno voščilo nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta
Spoštovani bratje in sestre! Velikonočno jutro se začne s prizorom žena, ki hitijo k
Jezusovemu grobu, da bi mazilile njegovo truplo, saj za to dejanje na veliki petek
zaradi bližine sobotnega praznika ni bilo časa. Skrbelo jih je, kaj bo s kamnom, ki
je zapiral vhod v grob. Kdo jim ga bo odvalil? Zavedale so se, da je zanje pretežak.
Ko pa so prišle do groba, je bil kamen odvaljen. Izkazalo se je, da je bila njihova
največja skrb prazna. Sveti Peter Krizolog pravi, da se je angel spustil in odvalil
kamen. Ni odvalil kamna zato, da bi omogočil prehod Gospodu, ki je šel ven,
ampak da bi pokazal svetu, da je Gospod že vstal. Odvalil ga je zaradi vere, kajti v
drugo smer je bil zavaljen zaradi nevere.
Odvaljenega kamna ni potreboval Kristus zaradi vstajenja, ampak ga
potrebujemo mi, da spoznamo, da smrt in grob nista več zadnja beseda bivanja.
Noben grob ni več zaprt. Kamen ne loči več življenja in smrti. Prazen grob in
odvaljen kamen nam omogočata, da se ozremo k vstajenju in življenju.
On pa, ki je vstal, nas pozdravlja, kakor je pozdravil učence v večeru tistega
dneva: »Mir vam bodi!« Pred nas ne prihaja z očitki zaradi naših slabosti, padcev,
grehov, zatajitev. Vse to je nesel na križ in poveličane rane govorijo o moči
ljubezni in odpuščanja.
Naj pozdrav vstalega Jezusa doseže tudi vse tiste, ki morajo tako ali drugače
nositi križ, doživljati prezir in zasramovanje, ki so prikrajšani za pravico in resnico.
Mir vsem tistim, ki trpijo zaradi bolezni, krivic in teptanja človekovega
dostojanstva. Mir vsem tistim, ki obupujejo nad seboj in nad svojimi grehi. Mir
tudi vsem tistim, ki povzročajo krivico in teptajo dostojanstvo.
Naj Jezusovo vstajenje v nas prebudi veselje do življenja z njim, ki je vstajenje
in življenje. Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč.
msgr. Stanislav Zore OFM

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Velikonočni ponedeljek, 17. 4., praznik
Kopanj
9.00 + MEŽNARJEVI IN KOCMANOVI
Kopanj 19.00 + MARIJA PODRŽAJ (M. R.)
Torek v velikonočni osmini, 18. 4.
Kopanj 19.00 + MARTINA ZUPANČIČ
Sreda v velikonočni osmini , 19. 4.
Velika Račna 19.00 + MOHORJEVI (Gabrje)
Četrtek v velikonočni osmini, 20. 4.
Kopanj 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (K.)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek v velikonočni osmini, 21. 4.
Kopanj 19.00 + FRANC ŠKODA, MARIJA BREGAR
00
Ob 20 srečanje za mladino.
Sobota v velikonočni osmini, 22. 4.
Kopanj
8.00!! + JOŽE, MARIJA ZABUKOVEC
00
Ob 20 FILM: POGUMNI v gasilskem domu!
BELA NEDELJA, 23. 4. 2017, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ NUČIČ, 3. obl.
Ponedeljek, 24. 4., sv. Fidelis, mučenec
Velika Račna 19.00 + ALOJZIJ PALČAR
Torek, 25. 4., sv. Marko, evangelist, molitve za blagoslov na polju!
Velika Račna 19.00 V ZAHVALO ZA USPEŠNO LETO (A. A.)
Sreda, 26. 4., Marija, Mati dobrega sveta
Kopanj 19.00 + ANTON POTOKAR
Četrtek, 27. 4., sv. Hozana Kotorska, devica
Kopanj 19.00 + MATIJA ZAJEC, obl.
Petek, 28. 4., sv. Ludvik Montfortski, duhovnik
Kopanj 19.00 + ŠTEFKA PALČAR
Sobota, 29. 4., sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica
Kopanj
8.00!! PO NAMENU (K. S.)
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 30. 4. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + HELENA CVEK

OBVESTILA:
Vsem župljanom želim BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE, mir in
upanje vstalega Gospoda, ki je premagal hudobijo in smrt, kar obljublja
tudi nam: »Kdor v mene veruje, bo živel, tudi če umre.« Janez Kebe, župnik
Na veliki petek smo začeli DEVETDNEVNICO BOŽJEGA USMILJENJA, ki se
konča v soboto pred belo nedeljo. Vabljeni, da jo molite po družinah.
V soboto, 22. aprila, ob 20.00 lepo vabljeni v gasilski dom v Račni, kjer si
bomo ogledali DRUŽINSKI FILM POGUMNI. Pridite, ne bom vam žal!
VELIKA NOČ Bila je sreda velikega tedna v zadnjem letu druge svetovne
vojne. Videl sem jo, kako je klečala pred Marijinim kipom in solze so ji
polzele po licih. Zašepetal sem ji: »Kaj je narobe?« Zahlipala je, z roko
segla v torbico ter iz nje izvlekla zmečkan telegram. Potem je zajokala:
»Pred dvema urama sem ga dobila.« Prebral sem ga: »Vojno ministrstvo
vam z žalostjo sporoča, da je vaš sin padel v boju.« Kaj sem lahko naredil
kot to, da sem ji izrekel sožalje in ji namenil nekaj besed tolažbe ter ji
obljubil, da bom molil zanjo. Naslednji dan, na veliki četrtek, sem videl isto
mater klečati pri božjem grobu. Njen obraz je bil žalosten kot še nikoli.
Videti je bilo, da se je čez noč postarala. Bila je kakor Marija na križevem
potu. Na veliki petek sem jo videl klečati v prvi klopi. Nepremično je
gledala na prazen oltar in na zakrit križ. Bila je podobna Mariji, ki je stala
pod križem. V njeni duši je bil veliki petek.
Na veliko soboto, preden smo začeli z obredi velikonočne vigilije, je
prišla k meni z veselo novico, to ni bila več enaka žena. Bila je druga žena z
novim telegramom. Njen sin je bil živ, bil je v vojnem ujetništvu. Tega mi ni
povedala, ni mogla govoriti, ampak mi je samo preprosto dala v roke
telegram. Tudi tokrat je jokala, a to so bile solze radosti. Ko je odhajala,
sem zaklical za njo: »Veselo veliko noč.« Iz njenega nasmejanega
materinskega obraza sem videl, da je nepotrebno izgubljati besede. Bolje
od mene je vedela, kaj pomeni vesela velika noč. Ali ni bila zanjo vstajenje
njenega sina?
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 23. april
Jana Bahovec
Jožef Valentinčič
Mateja Zajc
Nino Šafar

730
10h

nedelja, 30. april
Stanka Kovšca
Bronislava Fröhlich
Tatjana Zupančič
Monika Perme

