KRALJ IN SOKOL
Kralj je bil na lovu. Žejen je prispel do skale, po kateri je kapljala voda.
Stopil je s konja in vzel zlato čašo, okrašeno z biseri, da bi jo napolnil. Na
roki, v kateri je držal čašo, je sedel sokol, ki je bil kralju zelo drag.
Počasi, počasi se je čaša napolnila. Ko jo je hotel kralj približati ustom,
je sokol zamahnil s krili, kot da bi želel vzleteti, in stresel kraljevo roko, da
se je voda razlila. Kralj je ljubeznivo pobožal ptico, potem pa zopet
postavil čašo, da bi se vanjo nakapala voda. Ko jo je hotel izpiti, je sokol
zopet zamahnil s krili in voda, ki jo je kralj s tako potrpežljivostjo natakal,
se je razlila. Tokrat je kralj ptiča jezno okaral. Še v tretje je začel zbirati
vodo v čašo. Ko je tretjič približal čašo ustnicam, je sokol svojo igro
ponovil. Voda se je zopet razlila. Kralju je tega bilo zadosti. Jezen je zgrabil
sokola ter ga vrgel ob skalo. Ptič je mrtev padel na tla. Z razprostrtimi krili
je dajal vtis, kot da še leti. Medtem je nehala kapljati tudi voda iz skale.
Kralj je bil jezen in žalosten, predvsem pa izredno žejen.
Poslal je služabnike, da bi preverili, ali je nad skalo kakšen izvir, iz
katerega bi kapljala voda. Našli so ga, a obstali kot vkopani. Zagledali so
mlako, v kateri so ležala razpadajoča trupla raznih živali. Gotovo bi se kralj
zastrupil, če bi pil to vodo. Ko so se služabniki vrnili, mu je eden izmed njih
dejal: »Veličanstvo, če bi pili to vodo, bi gotovo umrli.«
Kralj se je ozrl na mrtvega sokola, ki je ležal ob njegovih nogah, in
sklonil glavo. Ponižno je prosil odpuščanja zvestega prijatelja, ki je zanj
daroval svoje življenje, in obžaloval je svojo prekipevajočo jezo.
PRENEUMEN ZA UČENJE
Nekega dne se je neki slušno prizadet deček vrnil iz šole s sporočilom:
staršem so svetovali, naj dečka izpišejo iz šole, ker je »preneumen za
učenje«. Ko je dečkova mati prebrala to sporočilo, je dejala: »Moj sin Tom
ni preneumen za učenje. Jaz ga bom sama učila.«
Ko je ta Tom veliko pozneje umrl, so se mu njegovi ameriški rojaki
poklonili s tem, da so za minuto ugasnili električne luči, ki jih je on izumil.
Thomas Alva Edison je iznašel ne le električno žarnico, ampak tudi
magnetofon; pripisujejo mu čez tisoč izumov.
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)
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ZAKRAMENT SVETEGA REDA
330. Kateri učinek ima diakonsko posvečenje?
Diakon je upodobljen po Kristusu, ki je služabnik vseh. Posvečen je za
služenje v Cerkvi, ki ga izvršuje pod oblastjo svojega škofa. Opravlja
naloge pri službi besede, bogoslužja, dušnega pastirstva in
dobrodelnosti.
331. Kako se obhaja ta zakrament?
Zakrament svetega reda se v vseh treh stopnjah podeljuje s tem, da
škof položi roke na glavo posvečencu in izgovarja slovesno posvetilno
molitev. Z njo prosi Boga za posvečenca in njegovo službo posebno
izlitje Svetega Duha in njegovih darov.
332. Kdo more podeliti ta zakrament?
Podeljevanje treh stopenj zakramenta svetega reda pripada veljavno
posvečenim škofom kot naslednikom apostolov.
333. Kdo more prejeti ta zakrament?
Posvečenje more veljavno prejeti le krščen moški: Cerkev vé, da jo ta
izbira veže, ker izhaja od Gospoda samega. Nihče nima pravice prejeti
zakramenta svetega reda. Cerkvena oblast mora marveč presoditi, da je
primeren za to službo.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 4. 9., sv. Rozalija, spokornica
Ni sv. maše.
Torek, 5. 9., sv. Mati Terezija, redovna ustanoviteljica
Kopanj 19.00 + IVAN, IZTOK CUNK
Sreda, 6. 9., sv. Favst, mučenec
Velika Račna 19.00 ZA ZDRAVJE V ČAST KOPANJSKI MARIJI (K. M.)
Četrtek, 7. 9., sv. Regina, devica in mučenka
Kopanj 19.00 + JANEZ NOVAK (M. vas)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 8. 9., MARIJINO ROJSTVO – MALI ŠMAREN, praznik
Kopanj
9.00 + ANA ZUPANČIČ
Kopanj 19.00 + družina KEBE
Sobota, 9. 9., sv. Peter Klaver, misijonar
Velika Račna 19.00 + HELENA CVEK
23. NEDELJA MED LETOM, 10. 9. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, obl.
Ponedeljek, 11. 9., sv. Prot in Hijacint, mučenca
Velika Račna 19.00 + FANI KASTELIC
Torek, 12. 9., sv. Tacijan, mučenec
Kopanj 19.00 + CELESTINA BAHOVEC
Sreda, 13. 9., sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
Čušperk 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
Četrtek, 14. 9., Povišanje sv. Križa
Kopanj 19.00 + ALOJZIJ PALČAR, 1. obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 15. 9., Žalostna Mati Božja
Čušperk 19.00 + ZOFIJA SOMMARUGA
Sobota, 16. 9., sv. Kornelij, papež, in sv. Ciprijan, škof, mučenca
Kopanj
8.00!! + JOŽE ZABUKOVEC, ml.
24. NEDELJA MED LETOM, 17. 9. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Čušperk 10.00 ZA ŽIVE IN POK. VAŠČANE – ŽEGNANJE

OBVESTILA:
URNIK VEROUKA ZA LETO 2017
1. raz. torek ob 12.15
2. raz. torek ob 13.00
3. raz. torek ob 13.00
4. raz. torek ob 13.00
5. raz. torek ob 13.00

6. raz. torek ob 13.45
7. raz. torek ob 14.45
8. raz. torek ob 15.30
9. raz. torek ob 15.30

K urniku verouka nujno spada tudi molitev doma in posvečevanje nedelje
(ta dan ne delaj in se udeleži Jezusove daritve).
V oktobru bomo pričeli s srečanji ZA MLADE – animatorje in druge.
V soboto, 16. sept., bo v STIČNI srečanje za mlade. Lepo vabljeni.
Pomenite se med seboj. Animatorji oratorija so se odločili, da gredo.
MOLITEV za blagosl. misijona v naši župniji, ki bo predv. drugo leto jeseni.
Vsemogočni Bog, ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja
resnice. Prosimo te, blagoslovi delo misijona v naši župniji. Pomagaj nam
graditi živo cerkev Jezusa Kristusa, v kateri je vsak človek povabljen in
sprejet. Daj, da bodo naši zakonci, naše družine, naši bolni in oslabeli
bratje in sestre, mladina in otroci odprli srce Kristusu Odrešeniku.
Usmiljeni Jezus, pritegni nas k sebi, da bomo z vsem srcem sprejeli tvoje
usmiljenje. Vsem nam pomagaj, da bomo v moči Svetega Duha na novo
odkrili pomen Božjih zapovedi, družinske molitve, nedeljske svete maše in
drugih zakramentov ter iz njih črpali moč za vsakdanje krščansko življenje.
Daj da bomo živeli v miru in slogi med seboj in delali za blagor vseh ljudi.
Kopanjska Mati Božja, zavetnica naše župnije, tebi izročamo naš misijon,
Amen.
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nedelja, 10. september
Lucija Šteh
Božo Perko
Bernarda Zajc
Mateja Ceglar
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nedelja, 17. september
Marjeta Valentinčič
Marija Krampelj
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