BARVA KOLESA
Neka deklica se je odločila, da bo pobarvala svoje kolo. Izbrala je zeleno
barvo, ki ji je bila zelo všeč.
Starejši brat ji je dejal: »Kdo je še videl kolo take zelene barve? Pobarvaj
ga rdeče. Zelo bo lepo.« Deklici je bila tudi rdeča barva všeč. Odločila se je,
da bo kolo pobarvala rdeče. Pa ji je ena od prijateljic rekla: »Vsi imajo že
rdeča kolesa! Zakaj ga ne pobarvaš modro?« Sosedov fant pa se je začudil:
»Modro? To je žalostna barva. Rumena! Rumena barva je veliko bolj
vesela.« Deklica se je strinjala, da je rumena barva vesela. Soseda pa je
rekla: »O ne, rumena barva je nemogoča. Daj, pobarvaj ga raje modro.
Kolo bo zelo lepo v modri barvi.«
In tako je deklica pobarvala kolo z modro barvo, takrat pa se je vrnil
starejši brat in vzkliknil:« A nisi želela rdeče barve? Modra pomeni žalitev.
Rdeče bi ga morala pobarvati!«
Deklico je premagal smeh. Začela je kolo barvati z zeleno barvo in je ni
več zanimalo, kaj govorijo drugi.
POGOVORITI SE JE TREBA
Gozdnim živalim je prišlo na uho, da je medved naredil seznam živali, ki
jih bo pobil. Vse so se prestrašile, čez nekaj časa pa jelen ni več vzdržal
negotovosti in je šel medveda vprašat, če je res, kar se govori v gozdu.
»Medo, slišal sem, da si sestavil seznam za pobijanje.« »Da.«
»Pa sem jaz tudi na njem?« »Da!«
Naslednji dan najdejo jelena mrtvega. Po jelenu se ojunači volk.
»Medo, slišal sem, da si napisal seznam za pobijanje.« »Da.«
»Pa sem jaz tudi na njem?« »Da!«
Naslednji dan najdejo mrtvega tudi volka. Zdaj se odloči za obisk pri
medvedu zajček.
»Živijo medo! A sem jaz tudi na tvojem seznamu?« »Da.«
»Pa bi me lahko zbrisal z njega?« »Da, ni problema.«
* * * »Zmenit' se je treba,« rečejo včasih ljudje. »Pogovor veliko reši,« bi lahko
dodali. Koliko nesporazumov nastopi takrat, ko se ne pogovorimo, ko si stvari ne
povemo, ampak trmasto molčimo. Raje ko da kuhamo zamero, se pogovorimo,
raje koga kaj vprašajmo. Morda si s tem rešimo kožo.
(B. Rustja, Zgodbe za dušo 9)
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ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA
337. Kakšen je božji načrt za moža in ženo?
Bog je ljubezen. Človeka je ustvaril iz ljubezni in ga poklical k ljubezni.
Ker ju je ustvaril kot moža in ženo, ju je poklical h globokemu občestvu
življenja in medsebojne ljubezni, tako da "nista več dva, ampak eno"
(Mt 19,6). Bog ju je blagoslovil in jima rekel: "Bodita rodovitna in se
množita" (1 Mz 1,28).
338. Čemu je Bog ustanovil zakon?
Zakonsko zedinjenje moža in žene, ki ga je utemeljil Stvarnik in ga
obdaril z njenimi lastnimi zakonitostmi, je po svoji naravi usmerjeno na
občestvo in blagor zakoncev, kakor tudi na roditev in vzgojo otrok. Po
prvotnem božjem načrtu je zakonsko zedinjenje nerazvezljivo, kakor
potrjuje Jezus Kristus: "Kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje" (Mr
10, 9).
339. Na kakšen način greh ogroža zakon?
Zaradi prvega greha, ki je povzročil tudi prelom od Stvarnika
obdarjenega občestva med možem in ženo, zakonsko zvezo zelo
pogosto ogrožata nesloga in nezvestoba. Kljub temu Bog v svojem
neskončnem usmiljenju podarja možu in ženi svojo milost, da bi
uresničila zedinjenje svojih življenj po prvotnem božjem načrtu.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 2. 10., sv. angeli varuhi
Kopanj 18.00 + HELENA CVEK
Torek, 3. 10., sv. Frančišek Borgia, redovnik
Kopanj 18.00 ++ BRCETOVI (naroča druž. Franca Adamiča)
Sreda, 4. 10., sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Kopanj 18.00 V ČAST KOPANJSKI MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (J.)
Četrtek, 5. 10., sv. Marija Faustina Kowalska, redovnica
Kopanj 18.00 + ANTON, JOŽEFA KRAMPELJ, ANDREJA RAČKI
Po maši češčenje sv. R. t., slovo od fatimske Marije
Prvi petek, 6. 10., sv. Bruno, redovnik, vabljeni k zakr., obisk. bolnikov
Kopanj 18.00 + STARŠI, SESTRI ŠTUPNIK
Prva sobota, 7. 10., Roženvenska Mati Božja, molitve za duhovne poklice
Kopanj
8.00 + JOŽEF PODERŽAJ
27. NEDELJA MED LETOM, 8. 10. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ++ ANE – ZASPANČEVA, ŠPEHARJEVA, FRANCELJNOVA
Ponedeljek, 9. 10., sv. Dionizij in tovariši, škof, mučenec
Kopanj 18.00 ZA ZDRAVJE IN PRAVO PAMET
Torek, 10. 10., sv. Danilo (Danijel), mučenec
Velika Račna 18.00 + DANILO, DARKO KOŠIR
Sreda, 11. 10., sv. Janez XXIII., papež
Velika Račna 18.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (M. M.)
Četrtek, 12. 10., sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
Kopanj 18.00 + MARIJA PODRŽAJ
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 13. 10., sv. Koloman, mučenec
Velika Račna 18.00 + MARTIN ZAJC (Špeharjev)
Sobota, 14. 10., sv. Kalist, papež, mučenec
Velika Račna
8.00 USTANOVNA MAŠA ZA DOBROTNIKE ŽUPNIJE
Ob 10.00 srečanje za ministrante!
28. NEDELJA MED LETOM, 15. 10. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + OLGA, JANEZ PODERŽAJ

V sredo, 4. okt., ob 20.00 bo SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA. Vsi člani lepo
vabljeni. Gradivo ste dobili.
Do tega četrtka, 5. okt., bo med nami KIP FATIMSKE MATERE BOŽJE, ki
obiskuje družine v naši župniji. Ker ne more priti v vsako hišo, je na
Kopanju vedno med sv. mašo. Vabljeni k tem mašam.
V četrtek, 5. okt., ob 20.00 bodo PEVSKE VAJE. Lepo vabljeni.
V soboto, 14. okt., ob 10.00 bodo VAJE ZA MINISTRANTE. Povabljeni tudi
novi od 3. raz. naprej.
V nedeljo, 15. okt., bo ROMANJE na božjo pot na Zaplaz s prošnjo za
blagoslov misijona, ki bo drugo leto v začetku adventa, če Bog da. Avtobus
bo začel pobirati v Čušperku ob 13.00. Prijavite se čim prej! Če nas bo 40,
bo cena prevoza samo 5 evrov. Za tiste, ki čistijo in krasijo cerkev, je vožnja
gratis. Za nazaj si bomo ogledali turistično kmetijo Kresal na Veliki Ševnici.
Za pogostitev je prispevek 5 evrov.
Sv. maše in dobra dela za pok. mamo JOŽEFO MEHLE (JAMNIKOVO) iz
Velike Račne:
Ena sv. maša: vnuka Blaž in Katarina z družinama, Zalka Palčar, Slavc Palčar
z družino, Janez in Kristina Starec, Jožkovi, Vrbetovi, Polončkovi, Nučič
Rozka z družino, Franci Škoda z družino, Žgajnarjevi s Povšečega, Franček
Šteh. Ena sv. maša in za cerkev: Lovretovi iz Male Račne. Za cerkev: Nada
in Janez Kastelic, Šircljevi, Milan Podržaj z družino, Alojz Okorn, druž.
Okorn iz Čušperka, Škodkovi, Štupnikovi. Bog povrni!
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 8. oktober
Janja Bahovec
Bronislava Fröhlich
Janez Starec
Mehle Maja

730
10h

nedelja, 15. oktober
Marija Novak
Stanka Kovšca
Jože Berdajs
Monika Perme

