KOŠČEK TORTE
Včasih se sprašujemo: kaj sem naredil narobe, da se je to zgodilo prav
meni? Zakaj Bog dopusti, da se to dogaja meni? Tu je preprosta razlaga.
Hči je prišla k materi in ji povedala, da ji gre vse narobe: padla je na
izpitu iz matematike, zapustil jo je fant, in to zaradi njene najboljše
prijateljice! V tako žalostnih trenutkih dobra mati zna potolažiti svojo hčer:
»Spekla bom torto, ki jo imaš najraje.« Skupaj odideta do kuhinje, kjer se
hči že malce nasmehne. Ko mama pripravlja posode in sestavine za torto,
sedi hči njej nasproti, pri uri.
Mama jo vpraša: »Ljubica, bi rada košček torte?« Hči odgovori:
»Seveda, mama, saj veš, kako rada imam torte!« »V redu,« reče mama,
»spij požirek tega olja!« Hči vsa od sebe odvrne: »Kaj?! Niti pod razno!«
»Kaj pa kakšno surovo jajce?« Hči ogorčeno vpraša: »Se šališ?!« »Kaj pa
pest moke?« »Ne, mama, še zbolela bi od tega!«
Nato ji mama razloži: »Vse te stvari so surove in neokusne, a ko jih
umesiš skupaj, nastane čudovita torta.« Bog dela na podoben način. Ni
nam treba sprejemati stvari, samo verovati moramo vanj in videli bomo,
da nastaja nekaj lepega. Bog nas ima tako rad, da nam vsako pomlad
pošlje cvetje; vsako jutro vzide sonce. In kadarkoli se hočemo pogovarjati z
njim, nas je vedno pripravljen poslušati.

SKRITE MOŽNOSTI
Eden največjih kipov ameriškega umetnika Gutzona Borgluma je glava
Abrahama Lincolna v Washingtonu, glavnem mestu ZDA. Izklesal ga je iz
velikega kvadratnega kamna v svojem ateljeju.
Ko je bilo obraz predsednika že mogoče prepoznati, je neka deklica
nekega dne s svojimi starši obiskala kiparja. Gledala je v še nedokončani
Lincolnov obraz in oči so se ji zaiskrile. Nekaj časa je zrla v kamen, potem
pa je stekla h kiparju.
»Je to Abraham Lincoln?« je vprašala. »Je, seveda je!« »Odlično!« je še
rekla deklica. »A kako ste vedeli, da je tu notri?«
(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
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ZAKRAMENT SVETEGA REDA
334. Ali se zahteva celibat od tistega, ki prejme zakrament posvečenja?
Za škofovstvo se celibat vedno zahteva. Za duhovništvo (prezbiterat) v
latinski Cerkvi so redno izbrani možje, ki živijo neporočeno in hočejo
ohraniti celibat "zaradi božjega kraljestva" (Mt 19,12); v vzhodnih
Cerkvah se ni dovoljeno poročiti po prejemu posvečenja. Za stalni
diakonat je mogoče sprejeti tudi že poročene može.
335. Kateri so učinki zakramenta svetega reda?
Ta zakrament podarja posebno izlitje Svetega Duha, ki posvečenega – v
skladu z vsakokratno stopnjo zakramenta – upodobi po Kristusu v
njegovi trojni službi duhovnika, preroka in kralja. Zakrament svetega
reda podeli neizbrisno duhovno znamenje ali pečat. Zato ga ni mogoče
ponoviti niti ne podeliti za omejen čas.
336. S kakšno oblastjo se izvršuje službeno duhovništvo?
Posvečeni duhovniki govorijo in delujejo pri izvrševanju svoje svete
službe ne v svoji avtoriteti in tudi ne po naročilu ali pooblastilu
skupnosti, marveč v osebi Kristusa, Glave, in v imenu Cerkve. Zato se
službeno duhovništvo razlikuje bistveno in ne le po stopnji od skupnega
duhovništva vernikov, katerim v služenje ga je Kristus postavil.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 18. 9., sv. Ariadna, mučenka
Kopanj 18.30 + ANTON POTOKAR
Torek, 19. 9., sv. Januarij, škof in mučenec
Kopanj 18.30 + IVAN ERČULJ
Sreda, 20. 9., sv. Fausta, mučenka
Velika Račna 18.30 + ANTON PAJK
Četrtek, 21. 9., sv. Matej (Matevž), evangelist in apostol
Kopanj 18.30 + FRANC, KRISTINA ŠIRCELJ
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 22. 9., sv. Mavricij, mučenec
Čušperk 18.30 + FRANČIŠKA KURET, MARIJA, DRAGO BUKOVSKI
Sobota, 23. 9., sv. pater Pij
Kopanj
9.00 + SLAVKA POTOKAR (KOŠČAKOVA)
25. NEDELJA MED LETOM, 24. 9. 2017, EKUMENSKA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JUSTINA, BOŽIDAR ŠTRUKELJ
Ponedeljek, 25. 9., sv. Sergij, menih
Kopanj 18.30 + STANE KASTELIC
Torek, 26. 9., sv. Kozma in Damijan, mučenca
Kopanj 18.30 + ANA, druž. KRIŽMAN
Sreda, 27. 9., sv. Vincencij Pavelski, ust. reda lazaristov
Kopanj 18.30 ++ ZAVIRŠEK
Ob 20h srečanje II. zakonske skupine.
Četrtek, 28. 9., sv. Venčeslav, mučenec
Kopanj 18.30 V ČAST KOPANJSKI MATERI BOŽJI V ZAHVALO
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 29. 9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Kopanj 18.30 + JOŽEFA MEHLE, 30. dan
Sobota, 30. 9., sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
Kopanj 18.30 + FRANCI LENARČIČ
26. NEDELJA MED LETOM, 1. 10. 2017, ROŽENVENSKA
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON KASTELIC IN BUCOVARJEVI

V nedeljo, 1. okt., bo po 10. maši SESTANEK ZA STARŠE 1., 2. in 3. razreda.
Lepo vabljeni!
Od ORATORIJA je ostalo še kar nekaj pozabljenih predmetov, ki vas čakajo
v župnijski cerkvi pri stranskem oltarju sv. Jožefa. Poberite vsak svoje!
V oktobru se bodo začela SREČANJA ZA MLADE – animatorje in druge –
lepo povabljeni tudi vsi, ki ste letos začeli prvi razred srednje šole.
V soboto smo obhajali god SV. CIPRIJANA, škofa in mučenca iz
severnoafriškega mesta Kartagine. Leta 258 so ga ob preganjanju
kristjanov pod cesarjem Valerijanom obglavili. Ciprijan je bil najprej
odvetnik v Kartagini, ki je bila blizu sedanjega Tunisa, v zrelih letih pa je
sprejel krščanstvo. Zaradi izrednih kvalitet so ga kmalu izvolili za škofa.
Ohranjenih je 11 njegovih knjig, imenovanih traktati, in okrog 70 pisem, ki
jih je pisal iz izgnanstva. To so bili namreč časi preganjanja in stisk.
Ob grozni kugi v letih 252 in 253, ko so mnogi pobegnili iz mesta in
pustili na milost in nemilost bolne in umirajoče svojce, je takoj organiziral
pomoč. Bogati so dali denar, revni pa pomoč, "ki je bila več vredna od
vsakega bogastva", kot sam ugotavlja. Pri obiskovanju kužnih in ostarelih
niso delali nobene razlike med pogani in kristjani. V spisu "O umiranju" je
podrobno opisal kužno bolezen in upanje kristjanov.
Leta 252 je napisal spis "Dobra dela in miloščina". Z njim je hotel
spodbuditi radodarnost vernikov, ko so zbirali denar za odkup ljudi, ki so
jih berberske roparske tolpe ugrabile v Numidiji. Tako so samo v njegovi
škofiji v kratkem času zbrali 100.000 sestercev kovancev, kar je bila velika
vsota, težka 2540 kilogramov medenine. Gotovo je bila vrednost
medenine v primerjavi z drugimi potrebščinami takrat veliko večja, kot je
danes.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 24. september
Mihaela Ceglar
Natalija Gruden
Katja Škoda
Matej Zupančič

730
10h

nedelja, 1. oktober
Nada Kastelic
Kristina Starec
Tadeja Gruden
Ivanka Šircelj-Žnidaršič

