UČI SE PRI MRAVLJAH (PREPISAL 11. JUN. 2017)
Zdravnik: »Vi bi si morali privoščiti več počitka in sprostitve.«
Pacient: »Kako vendar, gospod doktor, ko pa sem tako zaposlen.«
Zdravnik: »Oh, dajte no! Poglejte mravlje! So najbolj delavne živali, a
vedno najdejo čas, da gredo na vse piknike.«
LEČA ALI GRAH (PREPISAL 11. JUN. 2017)
Rabin Rav ni imel najbolj poslušne žene. Če si je zaželel leče, mu je skuhala
grah. Če si je zaželel graha, mu je pripravila lečo.
Ko je njegov sin zrastel, je očetove ukaze prenesel materi obrnjene. Ko je
rabin videl, da je dosegel to, kar si je želel, je sinu dejal: »Tvoja mati se je
poboljšala.« Sin pa je odvrnil: »Jaz sem ji naročil ravno nasprotno od
tistega, kar si ti ukazal.«
Oče je tedaj dejal: »Sedaj razumem, kaj so želeli povedati ljudje, ko so
dejali: 'Tvoji otroci te učijo.' Toda ne smeš nadaljevati tako, da te ne bo
zadela obtožba prerokov: 'Svoj jezik so navadili na laž, ne naveličajo se
delati krivice' (Jer 9,14).«
OGLEDALO ALI OKNO (PREPISAL 11. JUN. 2017)
Jim Collins, pisec knjig za menedžerje, je dejal, da gre podjetnik (manager)
v času krize pred ogledalo in se sprašuje: »Kaj sem storil narobe?« Ko mu
vse uspeva, pa gleda skozi okno na ljudi, ki so mu prinesli uspeh. Po
Collinsu ljudje, ki nimajo sposobnosti vodenja, delajo prav nasprotno: svoj
neuspeh vedno pripisujejo zunanjim dejavnikom in v času krize gledajo
skozi okno, kdo je kriv za njihov neuspeh. Ko jim vse gladko teče, pa
zasluge pripisujejo sebi in so zazrti v ogledalo.
POPOLNO VESELJE (PREPISAL 11. JUN. 2017)
Nekega dne je sveti Frančišek Asiški bratu Leonu, ki ga je spremljal na poti,
govoril o popolnem veselju. Rekel mu je, da bo okusil pravo veselje tedaj,
ko ga bodo vsi ljudje zavrnili in ga zasmehovali. Mogoče se nam zdi ta
trditev svetega Frančiška čudna, a iz pogovora med svetnikom in bratom
Leonom lahko razberemo, kako globoko in trdno je bilo veselje Asiškega
ubožca in kako je napolnilo njegovo srce. Tudi če so ga ljudje zavrnili, to ni
moglo skaliti njegovega veselja.
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_06_11.pdf
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ZAKRAMENT POKORE IN SPRAVE
312. Kaj so odpustki?
Odpustki so odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih
krivda je že odpuščena. Takšen odpustek pod določenimi pogoji zadobi
kristjan zase ali za rajne po službi Cerkve, ki kot srednica odrešenja
razdeljuje zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov.

ZAKRAMENT BOLNIŠKEGA MAZILJENJA
313. Kako so doživljali bolezen v stari zavezi?
V stari zavezi človek med boleznijo doživlja svojo omejenost. Hkrati
zaznava, da je bolezen skrivnostno povezana z grehom. Preroki so
slutili, da more imeti bolezen tudi odrešujoč pomen za lastne grehe in
za grehe drugih. Tako so bolezen doživljali s pogledom na Boga, od
katerega je človek prosil ozdravljenja.
314. Kakšen pomen ima Jezusovo sočutje z bolniki?
Jezusovo sočutje z bolniki in njegova številna ozdravljenja bolnikov so
razločno znamenje, da je z njim prišlo božje kraljestvo in zato zmaga
nad grehom, trpljenjem in smrtjo. S svojim trpljenjem in smrtjo je dal
Jezus trpljenju nov smisel: če je zedinjeno z njegovim trpljenjem, more
postati sredstvo očiščenja in odrešenja za nas in za druge.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 12. 6., sv. Adelajda (Ajda), redovnica
Velika Račna 19.00 + HELENA CVEK
Torek, 13. 6., sv. Anton Padovanski, redovnik
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA VELIKO RAČNO
Sreda, 14. 6., sv. Rihard, opat
Velika Račna 19.00 + JOŽEFA STARC, FRANČIŠKA ZUPANČIČ
ČETRTEK, 15. 6., SV. REŠNJE TELO IN KRI, ZAPOVEDANI PRAZNIK
Kopanj
9.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 19.00 + JOŽE ADAMIČ, 10. obl., V ZAHVALO ZA ZDRAVJE
Petek, 16. 6., sv. Beno, škof
Kopanj 19.00 + ANTON POTOKAR
Sobota, 17. 6., sv. Albert, redovnik
Čušperk 18.00 + starši, JOŽEF, FRANČIŠKA, sin JOŽE BAHOVEC
ZUNANJA PROSLAVITEV PRAZNIKA SV. REŠNJEGA TELESA, 18. 6. 2017
Kopanj
7.00!! ZA ŽUPLJANE, po maši procesija z blagoslovi
Kopanj 10.00 + DRUŽINA PERKO, Vel. Il. Gora 14

Danes, na NEDELJO SV. TROJICE, se bomo Bogu zahvalili za vse dobro v
preteklem veroučnem in šolskem letu. Molili bomo posebej za otroke in
starše. Starši so prvi vzgojitelji vere predvsem z zgledom molitve,
nedeljske svete maše. Blaženi škof Slomšek je dejal: »Če hočeš drugega
vneti, moraš sam goreti.« Le ob goreči sveči se prižge druga sveča!

Ponedeljek, 19. 6., sv. Gervazij in Protazij, mučenca
Čušperk 19.00 + AGATA MALAVAŠIČ, MAJDA KRŽIČ, ERČULJEVI
Torek, 20. 6., sv. Florentina, opatinja
Čušperk 19.00 + IVAN SEVER, obl.
Sreda, 21. 6., sv. Alojzij Gonzaga, redovnik
Kopanj 19.00 + ALOJZ PERKO
Četrtek, 22. 6., sv. Ahacij in tovariši, mučenci
Kopanj 19.00 + VINKO ŠTEH, obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 23. 6., SRCE JEZUSOVO, praznik
Kopanj 19.00 + MARIJA PODERŽAJ, M. R.
Sobota, 24. 6., rojstvo Janeza Krstnika, praznik, kres
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA MALO RAČNO
12. NEDELJA MED LETOM, 25. 6. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ MEHLE, Čušp.

Mesec junij je posvečen JEZUSOVEMU SRCU. Med tednom pri maši
beremo kratke misli vernikov, redovnic in duhovnikov o češčenju
Jezusovega Srca. Vabljeni k tem mašam!

V četrtek, 15. junija, je zapovedani praznik SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI.
Zunanja slovesnost praznika s procesijo in blagoslovi bo v nedeljo po prvi
maši, ki bo že ob 7. uri. Prosimo vaščane za postavitev oltarjev. Naredijo
jih: pri zvonu PREDOLE, pri kašči VELIKA RAČNA in pri postaji križevega
pota MALA RAČNA. Med procesijo molimo, pojemo, poslušamo evangelije
in prosimo Jezusa v najsvetejšem zakramentu za blagoslov na polju, pri
našem delu, za zdravo vreme in odvrnitev javnih nadlog. Stara modrost
nas uči, da je brez Božjega blagoslova naše delo prazno. Deklice pri oltarjih
posipajo cvetje.
SVETO OBHAJILO za svojce pokojnega pri pogrebni maši ni del pogreba.

ORATORIJ na Kopanju bo letos od 21. do 27. 8!
Junakinja letošnjega oratorija je Marija, Jezusova
mati (ob 100-letnici prikazovanja v Fatimi).
Letošnje geslo se glasi »Dotik nebes«. VABLJENI!

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 18. junij
Marija Novak
Bronislava Fröhlich
Matej Zupančič
Jožica Fink

730
10h

nedelja, 25. junij
Stanka Kovšca
Janja Bahovec
Mateja Ceglar
Kristina Gruden

