GOSPOD JE RES VSTAL
V Rusiji so po boljševiški revoluciji leta 1917 zavladali komunisti. Nekoč so
pripravili javno razpravo o Kristusovem vstajenju. Prvi je imel besedo neveren
komunist, ki je mislil, da bo zmlel v prah krščansko vero v vstajenje. Ko je končal,
je nastopil pravoslavni duhovnik, da bi zagovarjal resnico o vstajenju. Skromni
duhovnik je pogledal po ljudeh, ki so ga opazovali z velikim zanimanjem, in jih
pozdravil z običajnim: »Kristus je vstal.« Vsi skupaj so mu enodušno odzdravili:
»Resnično je vstal.« Ko je duhovnik to slišal, je odšel z odra. Odgovor je bil jasen
in ni bilo treba več nobene besede, a tega duhovnika niso nikoli več videli.
Papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa je pripovedoval, kako je kmalu po
padcu komunističnega režima praznoval veliko noč v romunskem mestu Iasi in
kako ga je pravoslavno praznovanje vsega prevzelo. Tamkajšnjim ljudem je velika
noč v krvi.
Globoki pomen velike noči se nam približa, če primerjamo njeno doživljanje v
pravoslavnih cerkvah s tem, kako jo doživljamo mi. V katoliških cerkvah je na
osrednjem mestu križ, v pravoslavnih svetiščih pa vstali Kristus, ki ga že vse od
bizantinske dobe imenujejo Pantokrator, vladar vesolja. V velikonočnem času se
med seboj pozdravljajo: »Gospod je vstal« in odgovarjajo: »Resnično je vstal.«

SPODBUDA
Poslovnežu se je mudilo, zato je samo spustil dolar v posodo moža, ki je
prodajal rože, ter odhitel po svoji poti. Ko je bil že sredi ulice, se je obrnil in se
vrnil k prodajalcu cvetja.
»Oprostite,« je rekel in vzel svojo priljubljeno rožo. »Prej sem jo v naglici
pozabil vzeti. Sicer pa si tudi ti, podobno kot jaz, poslovnež. Tvoje cvetje je sveže
in najboljše kvalitete. Zaupam ti in upam, da ne boš zameril, ker sem pozabil vzeti
tisto, kar sem plačal.« Nasmehnil se je in hitro nadaljeval svojo pot.
Čez nekaj mesecev se je med kosilom poslovneževi mizi približal lepo oblečen
človek in se predstavil: »Prepričan sem, da se me ne spominjate več. Pa niti jaz ne
vem, kako vam je ime, spominjam pa se vašega obraza. Prav vi ste me spodbudili,
da sem naredil nekaj iz sebe. Bil sem potujoči prodajalec cvetja po uličnih vogalih,
dokler mi vi niste vlili spoštovanja do sebe in čuta za dostojanstvo. Sedaj tudi jaz
verjamem, da sem poslovnež.«
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ZAKRAMENT POKORE IN SPRAVE
309. Ali je spovednik dolžan držati spovedno tajnost?
Spričo kočljivosti in veličine te službe ter spričo ljudem dolžnega
spoštovanja je vsak spovednik brez izjeme in pod zelo strogimi kaznimi
dolžan ohranjati zakramentalni pečat, to je popolno tajnost glede
grehov, za katere je zvedel v spovednici. (V slovenščini govorimo o
"spovedni molčečnosti" – op. A. Strle, v: KKC 1467.)
310. 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.
311. Ali je mogoče ta zakrament v nekaterih primerih obhajati s splošno
spovedjo in skupno odvezo?
V primerih velike potrebe (recimo v grozeči smrtni nevarnosti) se je
mogoče zateči k skupnostnemu obhajanju sprave s splošnim
priznanjem grehov in s skupno odvezo. Pri tem je treba upoštevati
navodila Cerkve; spokorniki pa morajo imeti namen, da se bodo v
zahtevanem času spovedali v posamični spovedi velikih grehov.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 29. 5., sv. Maksim Emonski, škof, šmarnice
Velika Račna 19.00 + ANTON KASTELIC
Torek, 30. 5., sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci, šmarnice
Velika Račna 19.00 + ALOJZIJ PALČAR
Sreda, 31. 5., obiskovanje device Marije, zaključek šmarnic
Velika Račna 19.00 + LAZARJEVI
Četrtek, 1. 6., sv. Justin, mučenec
Kopanj 19.00 + JOŽE, OLGA FINK
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 2. 6., obiskovanje bolnikov, vabljeni k sv. zakramentom
Kopanj 19.00 + MARTINA ZUPANČIČ
Prva sobota, 3. 6., sv. Karel Lwanga in dr. ugandski muč., molitve za d. p.
Kopanj
8.00!! + IVAN GARBAS, obl.
BINKOŠTI, 4. 6. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA PERKO, obl.
BINKOŠTNI PONEDELJEK, 5. 6., MARIJA MATI CERKVE
Kopanj
9.00 + ANA FINK
Kopanj 19.00 ZA ROMARJE IZ ŽALNE
Kopanj 19.00 ZAOBLJUBLJENA ZA LUČE, pete lit. Matere B.
Torek, 6. 6., sv. Norbert, škof
Kopanj 19.00 + JOŽE KREMENŠEK
Sreda, 7. 6., sv. Robert, opat
Kopanj 19.00 + KAMBROVI
Četrtek, 8. 6., sv. Medard, škof
Kopanj 19.00 + RODBINA KAPINOVI
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 9. 6., sv. Primož in Felicijan, mučenca
Velika Račna 19.00 + ANTON OBREZA
Sobota, 10. 6., sv. Bogumil, škof
Kopanj
9.00 + JANEZ JERIČ, obl.
SVETA TROJICA, 11. 6. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Vel. Ilova Gora 10.00 V ČAST SV. TROJICI ZA ZDRAVJE, žegnanje

OBVESTILA:
Danes bosta GAL GRUDEN in NIK MALAVAŠIČ prvič prejela živega Jezusa
pod podobo kruha. Pri sv. maši bomo prosili, naj vedno ostaneta Jezusova
prijatelja, kajti nihče nas nima tako rad kakor on. To je pokazal, ko je za
nas umrl na križu, da bi z njim živeli vekomaj.
Mesec JUNIJ je posvečen Jezusovemu Srcu.
Sv. Marjeta Alacoque je v 17. stoletju v posebnih, od Cerkve potrjenih,
videnjih prejela od Gospoda Jezusa več zagotovil in obljub, ki se bodo
izpolnile častilcem njegovega Srca. Obljube (ali vsaj sadovi) častilcem Srca
Jezusovega se glasijo:
1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.
2. Naklonil bom mir njihovim družinam.
3. Tolažil jih bom v trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in
meni posvečeni, se ne bodo pogubili.
5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.
7. Mlačni bodo postali goreči.
8. Goreči bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma
posvetili, me častili in ljubili.
9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu
podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter se mu izročali v
posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal
družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.
10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj
trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to čaščenje širili med
ljudmi.
11. Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.
12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam
milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli v moji nemilosti in brez
zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 4. junij
Mihaela Ceglar
Nada Kastelic
Alenka Cimerman
Ivanka Šircelj Žnidaršič

730

nedelja, 11. junij
Kristina Starec
Jožef Valentinčič

10h Velika Ilova Gora

