Kdor nima urejenega zakona pred Bogom in pred Cerkvijo (je samo civilno
poročen ali živi v izvenzakonski skupnosti) ne sme prejemati sv. obhajila.
Papež Frančišek ni glede tega nič spremenil, ker je to Božji zakon. Sveto
pismo pravi: »Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov
kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe
presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha. Kajti kdor je in pije, je in
pije v svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa Gospodovega« (1 Kor 11,
27–29). To ni moja kaprica, ampak je moja dolžnost, da to povem. Lahko
pa dobijo na čelo križec, ko dajo znak z roko.
AFRIŠKA PRIDIGA ZA VELIKO NOČ
Na velikonočno jutro so se afriški verniki zbrali k maši. Čudili so se, zakaj je
med cvetjem, ki je krasilo cerkev za tako velik praznik, pšenični klas. Pšeničnega
klasa namreč niso imeli za cvetlico, s katero bi krasili cerkev. Duhovnik je začel
pridigati: »Bratje in sestre, oznanjam vam veliko veselje. Aleluja! Zahvaljujmo se
Gospodu! Naš Gospod je ležal v grobu, a Božja roka je bila nad njim in Božji Duh
ga je obsenčil in je vstal od mrtvih ter živi med nami. Kako se je to zgodilo? Le
nekaj časa pred svojim trpljenjem, ko so nekateri pogani želeli videti Jezusa, je
Gospod rekel: ’Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo, če pa
umre, obrodi obilo sadu.’« Takrat je duhovnik vzel v roke pšenično zrno. »Ali
lahko vidite? Najbrž ne, ker je tako majhno. To je pšenično zrno. Podobno
Jezusovega božanstva niso zlahka videli med njegovim trpljenjem.« Pridigar je
sedaj vzel v roke steblo s pšeničnim klasom ter nadaljeval: »Vsi poznamo razliko
med pšeničnim zrnom in klasom, čeprav oboje imenujemo z istim imenom –
pšenica. Vsi tudi vemo, da je bil ta veliki klas nekoč majhno pšenično zrno, ki je
bilo posejano v zemljo. To je zgovoren primer, kaj lahko stori Bog. Pšenični klas
predstavlja Vstalega Zveličarja. Ko je Kristus vstal od mrtvih, ni bil več tak, kakor
je bil prej. Njegovo telo je bilo poveličano in razlika med Jezusovim telesom pred
vstajenjem in po njem je velika – večja kot je razlika med pšeničnim zrnom in
klasom. Toda kakor je zrel klas isti, kot je pšenično zrno, tako je Vstali Kristus isti
Božji Sin in Marijin sin, kakor je bil pred vstajenjem.
Pa še ena stvar: cvetni prah cvetlic pada na grobo svilo. Podobno Kristus
pošilja moč Svetega Duha na kristjane, kot vidite ta zrna, pokrita s cvetnim
prahom. Ne dvomite, gotovo bodo vzklila. Z isto gotovostjo verujte, da bomo vsi,
ki smo bili krščeni v Kristusa, deležni slavnega vstajenja samega Jezusa, zaradi
Svetega Duha, ki prebiva v nas.«
Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2017_04_30.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 9, leto: X, 30. mali traven 2017

ZAKRAMENT POKORE IN SPRAVE
300. Kaj je notranja pokora?
Notranja pokora je vzgib "strtega srca" (Ps 51,19), ki ga božja milost
nagiba k temu, da odgovori na usmiljeno ljubezen Boga. Vključuje
žalost ter odpor do storjenih grehov in trden sklep v prihodnje nič več
ne grešiti, in zaupanje v božjo pomoč. Hrani se z upanjem na božje
usmiljenje.
301. V kakšnih oblikah se izraža pokora v krščanskem življenju?
Pokora se izraža na zelo različne načine, zlasti s postom, molitvijo in
miloščino. Kristjan lahko te in mnoge druge oblike spokornosti
uresničuje v vsakdanjem življenju, zlasti v postnem času in v petek, na
dan pokore.
303. Katera so spokornikova dejanja?
Spokornikova dejanja so: skrbno spraševanje vesti; kesanje, ki je
popolno, kadar izvira iz ljubezni do Boga, in nepopolno, če temelji na
drugih nagibih, ter vključuje sklep, nič več ne grešiti; izpoved, ki obstaja
v priznanju grehov pred duhovnikom; zadoščevanje ali pokora, ki jo
spovednik naloži spokorniku, da popravi škodo, ki jo je povzročil greh.
304. Katerih grehov se je treba spovedati?
Spovedati se je treba vseh še ne spovedanih velikih grehov, ki se jih
človek spomni po skrbnem spraševanju vesti. Spoved velikih grehov je
edina redna pot, da dosežemo odpuščanje.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
PONEDELJEK, 1. 5., SV. JOŽEF, DELAVEC, PRAZNIK, ZAČETEK ŠMARNIC
Kopanj 19.00 + JOŽE SEVER, obl.
Torek, 2. 5., sv. Atanazij, škof, šmarnice
Kopanj 18.30!! + ALOJZIJ PALČAR, po maši obvezno srečanje za
starše in botre birmancev, vabljeni tudi drugi starši.
Sreda, 3. 5., sv. Filip in Jakob, apostola, šmarnice
Velika Račna 19.00 + ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE
Četrtek, 4. 5., sv. Florijan (Cvetko), šmarnice
Kopanj 19.00 + RUDI PODRŽAJ
Prvi petek, 5. 5., ob. bolnikov, šmarnice, devet prvih petkov za birmance
Kopanj 19.00 + ANTON KASTELIC
Prva sobota, 6. 5., molitve za duhovne poklice, šmarnice
Kopanj 18.00!! V ČAST KOPANJSKI MARIJI ZA ZDRAVJE
Kopanj 18.00!! V ZAHVALO ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJE
(mašuje g. Miro Šlibar)
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 7. 5. 2017, FLORIJANOVA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE GASILCE
(mašuje g. Jože Glas)
Kopanj 10.00 + MARIJA PODERŽAJ, obl. (M. R.)
Ponedeljek, 8. 5., obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, šmarnice
Velika Račna 19.00 + HELENA CVEK
Torek, 9. 5., sv. Marija Terezija Jezusova, red. ustanoviteljica, šmarnice
Velika Račna 19.00 + CELESTINA BAHOVEC, 2. obl.
Sreda, 10. 5., sv. Damjan, misijonar, šmarnice
Velika Račna 19.00 + MARTINA ZUPANČIČ
Četrtek, 11. 5., sv. Odo, opat, šmarnice
Kopanj 19.00 + LUDVIK GRUDEN
Petek, 12. 5., CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA
Kopanj
9.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO
Kopanj 18.00 + JOŽEFA GRUDEN, obl.
Sobota, 13. 5., ZAČETEK BIRMANSKE DEVETDNEVNICE, šmarnice
Ob 10h birmanski dan!
Kopanj 18.00!! + DARJA, JOŽE PODRŽAJ

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 14. 5. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZIJ PERKO

OBVESTILA:
Ta teden je posvečen MOLITVI ZA DUHOVNE POKLICE. Jezus nam naroča:
»Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev« (Mt
9,38). Duhovne poklice si moramo izprositi. Pridite vsaj en dan v tednu k
sv. maši, da bomo molili v ta namen.
Mesec maj je posvečen Devici Mariji, zato ste lepo vabljeni k sv. maši s
ŠMARNICAMI. Prve tri dni v tednu (razen 1. in 2. maja) bodo v Račni,
druge dni pa na Kopanju.
Bliža se SV. BIRMA. Drugega maja bo, po sv. maši ob 18.30, srečanje za
starše in botre birmancev, ki ga bo vodila dr. Polona Mušič Vesel. Vabljeni!
Na PRVI PETEK ste vabljeni k zakramentom.
V nedeljo, 7. maja, bo ob 15h BLAGOSLOV TRAKTORJEV pri Kulturnem
domu v Račni.
CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA, ki bo 12. maja, je velik
praznik za župnijo, ko v imenu vse nadškofije častimo Jezusa. Naše delo
ne bo nič trpelo, če bomo ta dan prišli k sv. mašam in k češčenju Jezusa
pod podobo kruha. Saj vemo, da nič ni tisti, ki seje in sadi, ampak Bog, ki
daje rast, kot pravi sv. Pavel. Spored češčenja:
ob 9.00 sv. maša
od 10.00 do 11.00 Velika Ilova Gora in Gabrje
od 11.00 do 12.00 Čušperk
od 14.00 do 15.00 Mala Račna
od 15.00 do 16.00 Velika Račna
od 16.00 do 17.00 Predole
ob 17.00 člani ŽPS, 17.45 vsi šolarji in birmanci
ob 18.00 sv. maša, pridiga župnik iz Ovsiš, g. Franc Kadunc (Grosupeljčan!)
BRALCI BERIL
730

nedelja, 7. maj
Darinka Okorn
Natalija Gruden

10h gasilci

730
10h

nedelja, 14. maj
Nada Kastelic
Marjeta Valentinčič
Tadeja Gruden
Marjeta Srdarev

