NASMEH
Nič ne stane, a čudežno deluje.
Obogati tistega, komur je namenjen,
in nič ne vzame tistemu, ki ga poklanja.
Zasije kot sončni žarek,
a spomin nanj za vedno ostane.
Nihče ni tako bogat niti tako reven,
da si ga ne bi mogel privoščiti.
Z njim vsakdo samo pridobi.
Nasmeh prinaša srečo v hišo,
pozdrav prijatelju,
pomoč pri sklepanju pogodb.

Nasmeh je olajšanje utrujenemu,
kažipot izgubljenemu,
sončni žarek žalostnemu,
najboljše zdravilo proti jezi.
Nasmeha ni mogoče kupiti,
si ga izprositi, izposoditi ali ukrasti,
ker ima vrednost samo tedaj,
kadar se podarja.
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ZAKRAMENT BOLNIŠKEGA MAZILJENJA
KAKO BOM SREČNA?
Ko se je odločala za poklic, je mlada Gondža (Neža), poznejša Mati Terezija
iz Kalkute, spovednika vprašala, kako lahko ve, da jo Bog res kliče v svojo
službo. Duhovnik ji je odgovoril: »Po veselju, hčerka. Če želiš postati
redovnica in ob tem čutiš veselje, pomeni, da te Bog kliče.« Ko ji je mama
naročila, naj nekaj stori, pa bi ona, kot nadarjena deklica, raje delala kaj
drugega, na primer igrala na violino, pisala pesmi, brala … in bi se
namrdnila, ji je mama rekla: »Ni treba, Gondža. Če tega, kar želim, ne
misliš storiti z veseljem in ljubeznijo, je bolje, da tega ne storiš!« To je
pozneje vzela tudi kot merilo za svoje sestre. V vsaki hiši stoji predstojnica
pri vratih, ko gredo sestre na delo med ljudi. Če vidi kakšno sestro
utrujeno in žalostno, ji reče: »Žalosti je že tako preveč v svetu. Ne hodi je
širit še ti. Ostani doma, odpočij se, moli … samo ne hodi z žalostnim
obrazom pred ljudi, da bodo ljudje mislili, da ti je žal, da si svoje življenje
posvetila Bogu.«
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)
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_25.pdf

315. Kako se Cerkev vede do bolnih?
Cerkev je prejela od Gospoda naročilo, da ozdravlja bolnike. Zato si
prizadeva negovati bolnike in jih spremljati s priprošnjo. Predvsem pa
ima zanje poseben zakrament, ki ga je Kristus sam postavil in za
katerega pričuje sveti Jakob: "Če je kdo med vami bolan, naj pokliče
starešine Cerkve in naj molijo nad njim ter ga v Gospodovem imenu z
oljem mazilijo" (Jk 5,14).
316. Kdo more prejeti zakrament bolniškega maziljenja?
Ta zakrament more prejeti vernik, ki se znajde v smrtni nevarnosti
zaradi bolezni ali starosti. Isti vernik ga more ponovno prejeti, če se
bolezen poslabša ali če ga doleti druga huda bolezen. Kadar je mogoče,
naj bolnik pred prejemom tega zakramenta opravi osebno spoved.
317. Kdo podeljuje ta zakrament?
Bolniško maziljenje smejo podeljevati samo duhovniki (škofje ali
duhovniki).
318. Kako se obhaja ta zakrament?
Obhajanje tega zakramenta obstaja bistveno v maziljenju z oljem, ki ga
po možnosti posveti škof. Maziljenje čela in rok (v rimskem obredu) ali
tudi drugih delov telesa (v drugih obredih) spremlja duhovnikova
molitev, ki prosi za posebno milost tega zakramenta.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 26. 6., sv. Jožefmarija Eskriva, ustanovitelj Opus Dei
Kopanj 19.00 + LJUBO LAVRIČ
Torek, 27. 6., sv. Ema Krška, kneginja
Velika Račna 19.00 + PEPCA ZAJEC
Sreda, 28. 6., sv. Irenej, škof in mučenec
Velika Račna 19.00 + JOŽEFA, FRANC ŠKODA
ČETRTEK, 29. 6., SV. PETER IN PAVEL, APOSTOLA, SLOVESNI PRAZNIK
Kopanj
9.00 V ČAST ANGELOM VARUHOM
Kopanj 19.00 + ŽUPNIK VIKTOR PRISTOV
Petek, 30. 6., Prvi mučenci rimske Cerkve
Kopanj 19.00 + JOŽEF KASTELIC, obl.
Sobota, 1. 7., sv. Estera, svetopisemska žena
Kopanj
8.00 + MARIJA NUČIČ, 7. dan
13. NEDELJA MED LETOM, 2. 7. 2017, NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + KRISTIJAN, MINKA PALČAR
Ponedeljek, 3. 7., sv. Tomaž, apostol
Velika Račna 19.00 + GOR. VRBETOVI
Torek, 4. 7., sv. Elizabeta Portugalska, kraljica
Velika Račna 19.00 + FANI KASTELIC
Sreda, 5. 7., sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Kopanj 19.00 + LUDVIK, STANE KASTELIC
Četrtek, 6. 7., sv. Marija Goretti, devica in mučenka,
1. dan tridnevnice za nove duh. poklice s češčenjem sv. Rešnjega telesa
Kopanj 19.00 + ŽUPNIK VIKTOR PRISTOV
Prvi petek, 7. 7., ob. bolnikov, 2. dan tridnevnice za duhovne poklice
Kopanj 19.00 + MARIJA KASTELIC, 10. obl. (KAMBROVA)
Prva sobota, 8. 7., 3. dan tridnevnice za duhovne poklice
Kopanj 19.00 + ŽUPNIK VIKTOR PRISTOV, 20. obl.
Kopanj 19.00 + VIKTOR PRISTOV, maš. škof dr. Anton Jamnik
14. NEDELJA MED LETOM, 9. 7. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANDREJČEVI, DOBARJEVI, LOVRETOVI

OBVESTILA:
Danes je praznik, DAN DRŽAVNOSTI, praznik naše domovine. Bodimo
ponosni, da imamo lastno državo, po kateri so naši predniki stoletja
hrepeneli. Zanjo molimo!
Tudi MED POČITNICAMI ne opuščajmo vsakdanje molitve, nedeljske sv.
maše. Tudi v letoviških krajih so nedeljska bogoslužja. Če bi imel kdo
nekoga rad, bi bilo zelo čudno, če bi mu rekel: »Med počitnicami pa bom
imel toliko drugih stvari, da ne bom imel časa, da bi se s teboj pogovarjal.«
In prav temu človeku bi bili podobni mi, če bi nam med počitnicami vse
duhovno (molitev, nedeljska sv. maša) padlo iz rok …
V soboto, 8. julija, bo 20 let od UMORA ŽUPNIKA G. VIKTORJA PRISTOVA, ki je
tako pretresel in prizadel vso župnijo. Lepo vabljeni k tridnevnici, da bomo molili
za duhovne poklice, naj g. Viktor izprosi pri Bogu naši župniji vsaj en duhovni
poklic. V soboto bo maševal in pridigal njegov učenec, škof dr. Anton Jamnik.

MOLITEV ZA NOVOMAŠNIKE. Na praznik sv. Petra in Pavla bodo
posvečeni trije slovenski novomašniki. To dejstvo nas spodbuja, da še več
molimo za nove duhovniške poklice.
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!
Svete maše in dobra dela za +Marijo Nučič (Bucovarjevo) iz Predol:
5 sv. maš in za cerkev – sin in hčere z družinami; 5 sv. maš – Fedor
Tominec iz Ljubljane; 2 sv. maši – Habjanovi iz Žalne; 1 sv. maša in za
cerkev: brat Janez z družino; Nada, Janez Kastelic; Lovretovi iz M. R.;
Jamnikovi iz Predol; 1 sv. maša: sestra Nežka; Japljevi; Srečko Suša, Mali
Vrh; Janez, Kristina Starc; Ponikvar, Velike Lipljene; Vrbetovi iz M. R.; za
cerkev: sestra Rozalija; Jože Ahčin z družino; Matjaž Ahčin z družino; Janez
Ahčin z družino; Kamrovi iz Predol; Francetovi; Anton Pajk z družino;
Žebranovi iz Čušperka; Žebranovi; Ivan Perme z družino.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 2. julij
Darinka Okorn
Alojz Kovšca
Mehle Maja
Tadeja Gruden

730
10h

nedelja, 9. julij
Lucija Šteh
Marija Krampelj
Urška Škoda
Anamarija Valentinčič

