Letos je STOTA OBLETNICA MARIJINIH PRIKAZOVANJ, prošenj in svaril v
Fatimi na Portugalskem. Jubilejna posvetitvena molitev po družinah:
Pozdravljena, Gospodova Mati,
Devica Marija, Kraljica rožnega venca iz Fatime!
Blagoslovljena si med ženami,
podoba Cerkve, odeta z velikonočno lučjo,
čast našega ljudstva,
zmagoslavje nad zlom.
Prerokba Očetove usmiljene ljubezni,
učiteljica oznanila Sinove blagovesti
in znamenje žarečega ognja Svetega Duha.
V tej dolini sreče in bolečine nas pouči
o večnih resnicah, ki jih Oče razodeva malim.
Pokaži nam moč svojega zavetniškega plašča.
Tvoje brezmadežno Srce
naj bo pribežališče grešnikov
in pot, ki vodi k Bogu.
Združeni s svojimi brati,
v veri, upanju in ljubezni,
se ti izročamo.
Združeni s svojimi brati se po tebi posvečamo Bogu,
o Devica rožnega venca iz Fatime.
Končno bomo, odeti s svetlobo, ki sije iz tvojih rok,
poveličevali Gospoda vekomaj.
Amen.
VELIKONOČNI SMEH
V srednjem veku je bila v tednu po veliki noči navada, da so se pri
bogoslužju smejali. V tem času je duhovnik pripovedoval med pridigo
vesele prigode ali pa smešne dogodke, tako da so se lahko ljudje smejali.
To je bil čas smeha, čas veselja, čas aleluje.
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)
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ZAKRAMENT POKORE IN SPRAVE
305. Kdaj smo se dolžni spovedati velikih grehov?
Vsak vernik, ki je prišel v leta razločevanja, se je dolžan spovedati svojih
velikih grehov vsaj enkrat v letu, in prav gotovo pred prejemom svetega
obhajila.
306. Zakaj se je mogoče pri zakramentalni spovedi spovedati tudi malih
grehov?
Cerkev živo priporoča spoved malih grehov, tudi če ni nujna v strogem
smislu. Spoved malih grehov nam pomaga pravilno oblikovati vest, se
bojevati zoper zla nagnjenja, se dati Kristusu, da nas ozdravi, in
napredovati v življenju Duha.
307. Komu je pridržana odveza nekaterih grehov?
Odveza za nekatere posebno velike grehe (kakor tudi za tiste, ki
nakopljejo kazen izobčenja) je pridržana apostolskemu sedežu ali
krajevnemu škofu ali od njiju pooblaščenim duhovnikom. V smrtni
nevarnosti pa more vsak duhovnik odvezati od vsakega greha in od
vsakega izobčenja.
308. Katere učinke ima ta zakrament?
Učinki zakramenta pokore so: sprava z Bogom in torej odpuščanje
grehov; sprava s Cerkvijo; ponovna pridobitev stanja milosti, če je bilo
izgubljeno; odpustitev večne kazni, nakopane s smrtnim grehom, ter
vsaj delna odpustitev časnih kazni za greh; mir in vedrost vesti ter
duhovna tolažba; povečanje duhovnih moči za krščanski boj.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 15. 5., sv. Izidor, kmet, šmarnice, birmanska devetdnevnica
Velika Račna 19.00 + STANE OKORN, obl.
Torek, 16. 5., sv. Janez Nepomuk, duh., muč., šmarnice, birmanska devet.
Velika Račna 19.00 + ŠTEFKA PALČAR
Sreda, 17. 5., sv. Jošt, puščavnik, šmarnice, birmanska devetdnevnica
Velika Račna 19.00 + HELENA CVEK
Četrtek, 18. 5., šmarnice
Ob 18.00 SREČANJE BIRMANCEV, STARŠEV IN BOTROV S ŠKOFOM.
Kopanj 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH,
med mašo spoved za starše in botre, spoveduje g. škof
Petek, 19. 5., obiskovanje bolnikov, šmarnice, birmanska devetdnevnica
Kopanj 19.00 + BEZKOVI
h
Ob 20 sestanek za animatorje oratorija!
Sobota, 20. 5., šmarnice, birmanska devetdnevnica
Kopanj
7.30!! + JOŽE, MARIJA ZABUKOVEC
Spoved za birmance, pride tuj spovednik.
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 21. 5. 2017, SLOVESNOST SVETE BIRME
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ NUČIČ IN BUCOVRJEVI
Kopanj 10.00 ZA BIRMANCE, STARŠE IN BOTRE
Ponedeljek, 22. 5., šmarnice, prošnji dan
Velika Račna 19.00 + VINKO, MATJAŽ MEHLE
Velika Ilova Gora 20.00 POLJSKA
Torek, 23. 5., šmarnice, prošnji dan
Velika Račna 19.00 + PEPCA SEVER, obl.
Sreda, 24. 5., Marija Pomočnica kristjanov, šmarnice, prošnji dan
Velika Račna 19.00 + ŽEBRANOVI, Čušperk
Četrtek, 25. 5., Gospodov vnebohod, slovesni praznik
PRVI DAN TRIDNEVNICE ZA PRVO. SV. OBHAJILO
Kopanj
9.00 + MARIJA PODERŽAJ (M. R.)
Kopanj 19.00 + ANTON POTOKAR
Petek, 26. 5., sv. Filip Neri, duhovnik, šmarnice
DRUGI DAN TRIDNEVNICE ZA PRVO. SV. OBHAJILO
Kopanj 19.00 + PILARJEVI

Sobota, 27. 5., bl. Alojzij Grozde, šmarnice
TRETJI DAN TRIDNEVNICE ZA PRVO. SV. OBHAJILO
Kopanj 19.00 + KRISTIJAN PALČAR, 3. obl.
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 28. 5. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE BIZJAK, KOVAČEVI, ROZA, VINKO ADAMIČ,
PRVO SVETO OBHAJILO

OBVESTILA:
Pred nami je zakrament SV. BIRME. Birmanci naj se z devetdnevnico lepo
pripravljajo na prihod Svetega Duha. Lepo pozdravljamo g. škofa, dr.
Antona Jamnika, ki bo desetim fantom in dekletom podelil zakrament
utrditve v veri. Kot so apostoli z Jezusovo materjo Marijo prosili Svetega
Duha in je prišel z vso močjo na prve binkošti, tako se pridružimo v molitvi
birmancev tudi vsi župljani, da bi jih Sveti Duh zares utrdil v veri v Jezusa,
saj pravi sv. Pavel, da nihče ne more verovati v Jezusa, od mrtvih vstalega,
če ga Sveti Duh ne razsvetli. Seveda imajo pri tem veliko odgovornost
njihovi starši in botri. A brez molitve ni vere.
ANIMATORJI za poletni oratorij vabljeni na sestanek v petek, 19. 5., ob 20h
na Kopanj. Naslednji dan, v soboto, 20. 5., je na Rakovniku pripravljalno
srečanje za vse animatorje ljubljanske nadškofije z naslovom
»SKATEHEZAJMO SE!«. Geslo letošnjega oratorija je »Dotik z nebes«,
osrednji lik pa Jezusova mati, Marija. Oratorij bo letos v naši župniji
potekal od 21. do 27. avgusta.
V poletnih mesecih vabljeni na TEDNE DUHOVNOSTI v Stržišče pod Črno
prstjo, kjer bodo tudi letos potekali programi za dijake, študente, pare v
spoznavanju in družine. Informacije in prijave na: http://pot.rkc.si
BRALCI BERIL
730

nedelja, 21. maj
Alojz Kovšca
Marija Krampelj

10h sveta birma

730

nedelja, 28. maj
Gregor Valentinčič
Božo Perko

10h prvo sveto obhajilo

