ZA BOGA IN ZA ČLOVEKA
Pisec življenjepisa Blažene Matere Terezije Lush Gjergji navaja tudi
naslednje. »V Zagrebu je Mati Terezija vzela moje roke v svoje in dejala:
"Nekaj te bom naučila za celo življenje. Ti veliko delaš, malo spiš in imaš
veliko odgovornosti. Ko se prebudiš, poglej svoje roke in svoje prste ter se
ob vsakem prstu vprašaj: Kaj bom danes naredil za Boga? In ob drugi roki:
Kaj bom danes naredil za človeka? Daj roki skupaj in pojdi na delo. Ko boš
zvečer imel za seboj ves dan in boš utrujen, morda tudi razočaran, se
zopet postavi pred Boga in si pomagaj z rokama: Kaj sem danes naredil za
Jezusa? In ob drugi roki: Kaj sem danes naredil za človeka? Potem roki spet
skleni in, če si kaj dobrega naredil, se zahvali Bogu. Če kaj ni bilo dobro,
prosi Boga odpuščanja in mirno zaspi, Kristus je s teboj." To je zame
najlepše spraševanje vesti, ki ga še danes opravljam.«
TRIJE PRSTANI
Stara vzhodnjaška pripoved ve povedati, da je neki človek imel čudežen
prstan, okrašen s čudovitimi biseri in dragimi kamni. Kdor ga je nosil, je
postal tako prijetnega značaja in tako resnicoljuben, da so ga vsi vzljubili in
občudovali. Prstan je bil last neke plemiške družine in se je dedoval iz roda
v rod. Vedno je bilo tako, kot so pričakovali − lastnika je obdaril s
čudovitimi lastnostmi. Zgodilo pa se je, da je oče imel tri sinove; vse je
imel enako rad, zato ni vedel, kateremu bi zapustil dragoceni prstan. Pred
smrtjo pa se je domislil modre rešitve. Dal je narediti še dva popolnoma
enaka prstana. Poklical je svoje tri sinove in vsakemu posebej izročil
prstan, kot da je to tisti pravi čudežni prstan. Nato je umrl. Sinovi so kmalu
ugotovili, da imajo vsi trije enake prstane, a da je samo eden pravi. Začeli
so se prepirati in dokazovati čudežnost svojih prstanov. Končno so vso
stvar prepustili v razsodbo modremu sodniku. Ta si je nekaj časa ogledoval
prstane, potem pa razsodil: »Ne morem vam povedati, kateri prstan je
pravi. To lahko ugotovite sami.« »Kako?« so ga začudeno pogledali. Sodnik
jim je odgovoril: »Čudežni prstan daje prijeten in resnicoljuben značaj,
zato se bo kmalu pokazalo, kdo ima pravega, saj ga bodo vzljubili vsi ljudje.
Torej pojdite svojo pot, bodite prijazni, resnicoljubni in pošteni v vsem, kar
počnete, in tisti, ki bo to zmogel, je lastnik pravega prstana.«
Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
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ČETRTO POGLAVJE
DRUGA LITURGIČNA OPRAVILA
ZAKRAMENTALI
352. Kaj je eksorcizem?
Kadar Cerkev s svojo oblastjo prosi v imenu Jezusa Kristusa, da bi bila
kaka oseba ali kak predmet zavarovan pred vplivom hudobnega duha in
odtegnjen njegovemu gospostvu, govorimo o eksorcizmu (zarotovanju,
izganjanju hudobnega duha). V redni obliki se eksorcizem uporablja pri
krščevanju. Slovesni eksorcizem, imenovan veliki eksorcizem, sme
izvršiti samo duhovnik s škofovim pooblastilom.
353. Katere oblike ljudske pobožnosti spremljajo zakramentalno življenje
Cerkve?
Religiozni čut krščanskega ljudstva je vedno našel različne izraze v
mnogovrstnih oblikah pobožnosti, ki spremljajo zakramentalno življenje
Cerkve. Sem spadajo češčenje relikvij, obiskovanje svetišč, romanja,
procesije, križev pot in rožni venec. Cerkev z lučjo vere razsvetljuje in
pospešuje pristne oblike ljudske pobožnosti.
Katekizem katoliške Cerkve

OBVESTILA:

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 22. 1., sv. Vincencij (Vinko), diakon in mučenec
Kopanj 17.00 V ZAHVALO OB HUDI URI (Sp. Slivnica)
Torek, 23. 1., sv. Henrik Suzo, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR, obl.
Sreda, 24. 1., sv. Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj
Kopanj 17.00 + JOŽE SEVER
Četrtek, 25. 1., spreobrnitev apostola Pavla
Kopanj 17.00 + FRANC ZAVIRŠEK, 3. obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 26. 1., sv. Timotej in Tit, škofa
Kopanj 17.00 V ZAHVALO SV. KATARINI ZA SREČEN POROD
Sobota, 27. 1., sv. Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink
Kopanj
9.00 V ZAHVALO
4. NEDELJA MED LETOM, 28. 1. 2018, NEDELJA SV. PISMA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON, IVANA ZUPANČIČ, obl.
Ponedeljek, 29. 1., sv. Valerij, škof
Kopanj 17.00 + FRANC, ANTON, AMALIJA ZAVIRŠEK
Torek, 30. 1., sv. Hijacinta, tretjerednica
Kopanj 17.00 + JOŽEF, MARIJA ZABUKOVEC
Sreda, 31. 1., Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
Kopanj 17.00 + ALOJZ PALČAR
Četrtek, 1. 2. 2018, sv. Brigita, opatinja
Kopanj 17.00 + MARIJA NUČIČ (Buc.)
Po maši češčenje sv. R. t.
PETEK, 2. 2., JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA
Kopanj
9.00 ZA ŽIVE IN +BREGARJEVE
Kopanj 18.00!! V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
Sobota, 3. 2., sv. Blaž, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + MILAN, obl., STARŠI LUŽNIK
5. NEDELJA MED LETOM, 4. 2. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, PEPCA BIZJAK

V četrtek je praznik SPREOBRNITVE APOSTOLA PAVLA in zaključek osmine
za edinost kristjanov.
Na SVEČNICO je pušica za razsvetljavo v cerkvi. Vsem Bog povrni.
Dobili smo NOVO SPOVEDNICO v cerkvi in še en RADIATOR v zakristiji.
ZAHVALA kolednikom birmancem, staršem in darovalcem, ki ste oznanjali
Jezusovo rojstvo in zbirali darove za misijone slovenskih misijonarjev po
svetu. Zbrali ste 1240 evrov. Darove sem že oddal Misijonskemu središču v
Ljubljani. Vsem Bog povrni!
OTROCI, ki so darovali svoje darove v škatlico iz adventnega koledarja, in
jih prinesli k jaslicam za lačne otroke v misijonih, so zbrali za 140 kg riža
(140 evrov). Bog povrni!
Na GOD SV. BLAŽA se pri maši deli blagoslov sv. Blaža. Duhovnik moli nad
vernikom: »Na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog obvaruje
bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen. «
Po družinah MOLITE ZA BLAGOSLOV MISIJONA v naši župniji, ki bo letos v
zadnjem tednu v novembru. »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.«
BRALCI BERIL
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nedelja, 28. januar
Jožef Valentinčič
Jana Bahovec
Mateja Ceglar
Marjeta Valentinčič
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nedelja, 4. februar
Stanka Kovšca
Marija Novak
Mateja Zajc
Zala Kuhelj

