BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dobro, pošteno, pravično in sveto
Dragi bratje duhovniki, redovniki, redovnice, verniki in vsi ljudje dobre
volje!
Evangelist, predvsem Luka, opisuje božični dogodek, ko se je Bog sklonil
k nam ljudem, ko je Večni postal človek, da bi za vedno ostal z nami. To
vsebino premišljujemo, to vsebino oznanjamo, to vsebino skušamo živeti.
Božično skrivnost, ki nam je otipljivo blizu v jaslicah, globoko in pristno
doživljajo otroci. Odrasli preveč razumsko dojemamo skrivnost Božjega
učlovečenja. Toda čim bolj smo otroci, bolj čutimo nevidni dotik Božje
roke, ko se On, nevidni, dotika našega srca. In predvsem to naj bi se v
božičnih dneh zgodilo. Tudi poklicni oznanjevalci vesele novice in vsi
verniki naj bi doživeli Božji dotik. Da bi se učlovečeni Bog tako dotaknil
našega srca, da bi ostalo »dobro, pošteno, pravično in sveto«, kakor je
zapisal Božji služabnik Alojzij Kozar.
In ravno zato je Bog postal človek. Zato Bog znova prihaja med nas. Zato
se Bog vedno znova dotika našega srca, da bi to srce (p)ostalo »dobro,
pošteno, pravično in sveto«. Dobro – kar je temeljna odlika vsakega
človeka in kar se izraža v vsakdanjih drobnih dejanjih. Pošteno – kar je
profesor dr. Anton Trstenjak posebej označil kot značilnost Slovencev, ki
pa danes žal vse bolj izginja. Pravično – kar presega zavezanost zakonu,
pravilom in predpisom ter ohranja Božji pogled na človeka in svet. Sveto –
kar povzema vse druge kreposti in je končni cilj in najvišja sreča vsakega
človeka.
Želimo, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«. Naj ta
želja v teh božičnih praznikih doseže vse ljudi dobre volje in naj bo to
vodilo vsakega človeka tudi v novem letu 2018. Blagoslovljen božič želimo
vsem bolnim in trpečim, vsem rojakom v zamejstvu in po svetu, pa tudi
tistim, ki v izpovedovanju vere niso združeni z nami. Naj nas vse združuje
prizadevanje, da bi bilo vsako srce »dobro, pošteno, pravično in sveto«.
Vaši škofje
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ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA
349. Kakšen odnos ima Cerkev do ločenih in ponovno poročenih?
V zvestobi do Gospoda Cerkev ne more priznati kot zakon zvezo ločenih
in civilno poročenih. "Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo,
prešuštvuje z njo. In če se ona loči od svojega moža in se omoži z
drugim, prešuštvuje" (Mr 10,11–12). Cerkev posveča tem ljudem
pozorno skrb in jih vabi k življenju iz vere, k molitvi, delom ljubezni do
bližnjega in h krščanski vzgoji otrok. Vendar tako dolgo, dokler traja ta
položaj, ki objektivno nasprotuje božji postavi, ne morejo prejemati
zakramentalne odveze, pristopati k svetemu obhajilu in opravljati
nekaterih cerkvenih nalog.
350. Zakaj se krščanska družina imenuje tudi domača Cerkev?
Zato, ker družina izraža in uresničuje občestveno in družinsko naravo
Cerkve kot božje družine. Vsi družinski člani v skladu z lastno vlogo
uveljavljajo krstno duhovništvo in prispevajo k temu, da družina postaja
skupnost milosti in molitve, šola človeških in krščanskih kreposti in kraj
prvega oznanjevanja vere otrokom.

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_12_10.pdf

Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 11. 12., sv. Damaz I., papež
Kopanj 17.00 + MARIJA ŠTEH, obl. (M. Račna)
Torek, 12. 12., Devica Marija iz Guadalupe
Kopanj 17.00 + MARIJA ZAJEC, obl.
Sreda, 13. 12., sv. Lucija, devica in mučenka
Kopanj 17.00 + ANTON POTOKAR, 1. obl.
Četrtek, 14. 12., sv. Janez od Križa, cerkveni učitelj Ob 1900 PEVSKE VAJE!
Kopanj 17.00 V ČAST SV. TADEJU
Petek, 15. 12., Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
Kopanj 17.00 ZA ZDRAVJE NA DUŠI IN TELESU (T.)
Sobota, 16. 12., sv. Adelajda (Adela), kraljica
Kopanj
9.00 PO NAMENU (P.)
Ob 14h SPOVEDOVANJE
3. ADVENTNA NEDELJA, 17. 12. 2017
(dekanijski duhovniki)
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + IVAN, JOŽE KASTELIC, JANEZ ZABUKOVEC
Kopanj 14.00 + MARIJA NUČIČ (Buc.),
Ponedeljek, 18. 12., božična devetdn., MARIJO NOSIJO BIRMANCI
Kopanj 18.00 + HELENA CVEK
Torek, 19. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO ANIMATORJI
Kopanj 18.00 + DRUŽ. ERČULJ
Sreda, 20. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO ČLANI ŽPS
Kopanj 18.00 + MARIJA ADAMIČ
Četrtek, 21. 12., božična devetdnevnica,
MARIJO NOSIJO ZASTOPNIKI ZAKONSKIH SKUPIN
Kopanj 18.00 + JOŽEF PODERŽAJ, 3. obl.
Petek, 22. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO GASILKE
Kopanj 18.00 + MOHORJEVI iz Gabrja
Sobota, 23. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO GASILCI
Ob 17.30 pride tuj spovednik.
Kopanj 18.00 + JOŽE, MARIJA ZABUKOVEC, obl. (V. I. Gora)
4. ADVENTNA NEDELJA, 24. 12. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA MEHLE (V. R.)
Sveti večer, Kopanj 20.00 +ANTON POTOKAR

Pred nami so božični prazniki. Najvažnejša je DUHOVNA OBNOVA, dobra
sv. spoved in prejem sv. obhajila. Brez duhovne prenove (sv. spovedi) za
kristjana ni božiča!
Sv. Avguštin nam pravi: »Če se Kristus tisočkrat rodi, če se ne rodi v tvojem
srcu, je vse zaman.« NAJ NE BO NOBENEGA, KI BI PREJEL SV. OBHAJILO
NA BOŽIČ, KO ŽE LETA NI BIL PRI SV. SPOVEDI!
Na 3. ADVENTNO NEDELJO, 17. dec., ob 14.00 pridejo štirje spovedniki iz
dekanije. Iz Ljubljane pride spovednik v soboto, 23. dec., ob 17.30. Fantje
in dekleta ste vabljeni k spovedi v nedeljo ali v soboto. Ko greste po
možnosti k spovedi v domači cerkvi (pridejo tuji spovedniki), daste zgled
mlajšim – starši svojim otrokom.
Od ponedeljka, 18. dec., bo potekala BOŽIČNA DEVETDNEVNICA s
pobožnostjo MARIJO NOSIJO in pesmijo: KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE,
MOLIMO! Po sv. maši bodo zastopniki skupin v procesiji nosili Marijin kip.
Po maši čaka otroke presenečenje … Cerkev bo vse dni ogrevana. Vabimo
tudi matere z malčki.
BOLNIKI IN OSTARELI. V ponedeljek, 18. dec., in v torek, 19. dec.,
dopoldne bom obiskal bolne in ostarele za praznike. Tiste, ki jih ne
obiščem na prve petke, prijavite. JEZUS TRKA NA SRCA VSEH LJUDI. Tudi v
Domu za ostarele v Grosupljem bomo duhovniki obiskali bolne.
Po stari navadi se NA SVETI VEČER pokadi (kadilo dobite v zakristiji) in z
blagoslovljeno vodo blagoslovi svoje domove in gospodarska poslopja in
moli rožni venec, ki se ga konča ob jaslicah. Otrokom lahko razložite
namen blagoslova posameznega prostora.
Ob 23.30 uri bo od kapele sv. Marjete v Veliki Račni odhod k polnočnici z
baklami in molitvijo rožnega venca.
Že vnaprej BOG LONAJ vsem, ki boste pripravili jaslice, okrasili, počistili
cerkev in pritrkovalcem.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 17. december
Alojz Kovšca
Zdenka Valentinčič
Jože Berdajs
Tadeja Gruden

730
10h

nedelja, 24. december
Lucija Šteh
Mihaela Ceglar
Monika Perme
Matej Zupančič

