KRALJ IN OVCE
Neki kralj je izgubil kraljestvo in moral je zbežati, da si je rešil življenje. V stiski
mu je prišlo na misel, da bi se zatekel k sultanu Kublai Kanu, vladarju številnih
kraljestev. »Gotovo me bo imenoval za prvega ministra ali mi vsaj zaupal vladanje
enega izmed svojih kraljestev,« si je mislil. Prepričan v pravilnost svojih misli se je
podal na pot.
Pot ubežnega kralja je bila trda. Ko je prispel do sultanove palače, je bila
njegova obleka vsa razcapana, njegov obraz pa prebičan od silnih vetrov. Strogi
sultanovi stražniki mu niso pustili vstopiti. Ubežni kralj je moral poiskati primerna
oblačila in zaščitnika, ki bi mu pomagal do vladarja in ga predstavil. Z veliko muko
je preprosil nekega starega dvornega uslužbenca, ki je poznal njegovega očeta.
Končno mu je uspelo priti do vladarja. Predstavil mu je svoje želje v
prepričanju, da mu bo zaupal kakšno pomembno vladarsko mesto. Sultan pa mu
je z vso spoštljivostjo dejal: »Zaupal ti bom sto ovac. Pojdi na planino in dobro
pasi to mojo čredo.«
Kralj se je užalil, a tega ni smel pokazati, saj mu ni preostalo drugega, kot da
ponudbo sprejme. Ubogal je vladarjev ukaz in se odpravil na planino ovce past.
Zdelo se je, da bo to zelo preprosto, a nekega dne so ovce začele bolehati ter so
ena za drugo vse poginile.
Kralj se je odpravil k sultanu, da mu sporoči, kaj se je zgodilo. »Za bolezen jaz
nisem kriv,« je vztrajal kralj. Sultan mu je zdaj zaupal petdeset ovac in nejevoljni
pastir jih je gnal v planino. Kmalu zatem so ovce druga za drugo padle v prepad in
kralj je bil spet prisiljen iti k sultanu, da mu razloži, kaj se je zgodilo.
Sultan je bil potrpežljiv. Ni se ujezil, ampak mu je dal še dvajset ovac. A kaj, ko
je neke noči v stajo vdrl volk in živali raztrgal. Kralj se je tokrat moral opogumiti,
da je šel do sultana in ga prositi za novo čredo.
Tokrat mu je modri vladar zaupal le deset ovac. A nesrečne izkušnje so izučile
kralja ter ga naredile previdnega in pazljivega. Tako dobro se je naučil braniti
čredo, tako dobro pasti in tako dobro ravnati z njo, da je v štirih letih zrasla iz
desetih na več tisoč ovc. Takrat pa se je kralj vrnil k sultanu, da bi mu povedal, kaj
mu je uspelo.
»Dobro,« je odgovoril sultan. »Tu imaš moje pismo: imenujem te za
upravitelja Tebristana. Pojdi in modro vladaj!« Kralj je odvrnil: »Hvala, a zakaj mi
nisi izkazal časti in mi zaupal dostojne službe že takrat, ko sem prvič prišel k
tebi?« »Ker bi potem bili prebivalci Tebristana mrtvi, kot je bilo mrtvih prvih sto
ovac!«
(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_10_15.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 20, leto: X, 15. vinotok 2017

ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA
340. Kaj uči stara zaveza o zakonu?
Bog zlasti s šolo starozavezne postave in prerokov pomaga svojemu
ljudstvu, da postopoma zori v spoznanju enosti in nerazvezljivosti
zakona. Zakonska zaveza Boga z Izraelom je priprava in predpodoba
nove zaveze, katero je Jezus Kristus, Božji Sin, sklenil s svojo nevesto,
Cerkvijo.
341. Katero novost je Kristus podaril zakonu?
Jezus Kristus ponovno vzpostavlja od Boga hoteni začetni red. Poleg
tega daje milost, da bi živeli zakon v novem dostojanstvu zakramenta,
namreč kot znamenje njegove zaročniške ljubezni do Cerkve: "Možje,
ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev" (Ef 5,25).
342. Ali je zakon obveznost za vse?
Zakon ni obveznost za vse. Bog posebej pokliče nekatere može in žene,
da hodijo za Gospodom Jezusom po poti devištva ali celibata zaradi
nebeškega kraljestva. Odpovedo se veliki dobrini zakona, da bi skrbeli
za to, kar je Gospodovega, da bi skušali njemu ugajati. Tako postanejo
znamenje popolne predanosti, kakršna pripada Kristusovi ljubezni, in
gorečega pričakovanja njegove vrnitve v slavi.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 16. 10., sv. Marjeta Marija Alakok, redovnica
Kopanj 18.00 + HELENA CVEK
Torek, 17. 10., sv. Ignacij Antiohijski, škof, mučenec
Kopanj 18.00 + FRANC ZAVIRŠEK
Sreda, 18. 10., sv. Luka, evangelist
Čušperk 18.00 + ANGELA OKORN, EMIL JAN
Četrtek, 19. 10., sv. Pavel od Križa, duhovnik
Kopanj 18.00 ZA ZDRAVJE V ČAST KOPANJSKI MARIJI (K.)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 20. 10., sv. Rozalina, redovnica
Kopanj 18.00 ZA ZDRAVJE (J. E.)
Sobota, 21. 10., sv. Uršula, devica, mučenka
Kopanj 18.00 + FRANC PUCELJ
29. NEDELJA MED LETOM, 22. 10. 2017, MISIJONSKA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDI PODRŽAJ
Kopanj 14.00 + ANICA PETRIČ, spovedovanje duhovnikov
Ponedeljek, 23. 10., sv. Janez Kapistran, duhovnik
Torek, 24. 10., sv. Anton Marija Claret, škof
Sreda, 25. 10., sv. Krizant in Darija (Darinka), mučenca, dan suverenosti
Velika Račna 18.00 + MARIJA NUČIČ (Bucovarjeva)
Ob 2000 II. zakonska skupina.
Četrtek, 26. 10., sv. Lucijan in Marcijan, mučenca
Kopanj 18.00 + MILAN, ALOJZIJ NOVLJAN
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 27. 10., sv. Sabina Avilska, mučenka
Kopanj 18.00 ++ ZOGARJEVE
Sobota, 28. 10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Kopanj 18.00 + JOŽEFA POTOKAR
Ob 1800 dekanijsko srečanje pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.
30. NEDELJA MED LETOM, 29. 10. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ++ SRAKARJEVI, OVNOVI, ZAJČEVI
mašuje g. Miro Šlibar, VABLJENI BOLNI IN OSTARELI

OBVESTILA:
Danes ob 13.00 uri odpelje avtobus iz Čušperka in pobira naprej v Mali in
Veliki Račni na ROMANJE NA ZAPLAZ. Tam bo sv. maša in počastitev
relikvij mučenca bl. Lojzeta Grozdeta. Za tiste, ki čistijo in krasijo cerkev, je
vožnja gratis. Potem obiščemo turistično kmetijo na Veliki Ševnici. Zapišite
se še, ker so še prosta mesta.
V petek, 20. okt., ob 20.00 lepo vabljeni MLADI, 1. raz. srednje šole,
ANIMATORJI in DRUGI na prvo srečanje, kjer se bomo tudi pogovorili,
kako naprej.
Na MISIJONSKO NEDELJO gredo darovi pri mašah za misijone. Z darovi
pomagamo tudi našim misijonarjem. Bog nam bo bogato povrnil, kar
bomo kaj dobrega storili za tiste, ki so v stiski.
Ker bo v nedeljo, 29. okt., ob 15.00 uri diakonsko posvečenje v Ivančni
Gorici, bo letošnja DUHOVNA OBNOVA S SPOVEDOVANJEM že v nedeljo,
22. okt., ob 14. uri na Kopanju. Lepo ste vabljeni, da prejmete zakrament
sprave in darujete odpustke za svoje drage na vse svete in na vernih duš
dan. Pridejo trije duhovniki.
HVALEŽNOST
Bog je pripravil sprejem za glavne kreposti. Med pogostitvijo so se
pogovarjale kot stare prijateljice. Pri mizi pa sta sedeli tudi dve, za kateri
se je zdelo, da se ne poznata. Kot dober gostitelj ju je Bog predstavil.
Poklonil se je prvi in dejal: »To je gospa Dobrota.« Potem se je poklonil
drugi in rekel: »To je gospa Hvaležnost.« Ženi sta si veseli segli v roke. Že
dolgo sta se želeli spoznati, a se od stvarjenja sveta nista nikoli srečali.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 22. oktober
Zdenka Valentinčič
Lucija Šteh
Urška Škoda
Marjeta Srdarev

730
10h

nedelja, 29. oktober
Darinka Okorn
Alojz Kovšca
Jožica Fink
Zala Kuhelj

