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.«

KAKŠEN BITI PRED GOSPODOM?
Judovska zgodba pripoveduje o kralju Davidu. Potem ko je
prešuštvoval z Batsebo in je poslal v smrt njenega zakonitega moža, se je
prikazal pred Gospodovim obličjem. Najvišjemu je rekel samo: »Gospod,
grešil sem!« in utihnil. Potem je tiho stal pred Gospodom. Zakaj je molčal?
Zato, ker je bil podoben nekemu lačnemu revežu, ki ga je doletela sreča in
je smel stopiti na dvor pred bleščečo podobo kralja. Ko je prišel do
prestola, ni rekel nič, čeprav so ga dvorjani spodbujali, naj prosi pomoči. A
besede niso bile potrebne. Njegovo telo, njegova uboga pojava sta bila
močnejša prošnja kot besede.
Podobno priliko je povedal Jezus: o cestninarju in farizeju (Lk 18,9–
14). Farizej se je hvalil in veliko govoril pred Gospodom, cestninar pa se je
»tolkel po svojih prsih in govoril: 'Bog, bodi milostljiv meni grešniku!'«.
Jezus je dejal, da je šel opravičen na svoj dom samo on. Zaradi skesanega
razpoloženja svojega srca.
(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/2018_02_04.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 3, leto: XI, 4. februar 2018

ČETRTO POGLAVJE
DRUGA LITURGIČNA OPRAVILA
ZAKRAMENTALI – KRŠČANSKI POGREB
354. Kakšen je odnos med zakramenti in smrtjo kristjana?
Kristjan, ki umrje v Kristusu, dospe ob koncu svojega zemeljskega
bivanja k dovršitvi svojega novega življenja, ki se je začelo pri krstu,
prejelo okrepitev pri birmi in se hranilo z evharistijo, predokusom
nebeške gostije. Smisel krščanske smrti se razodeva v luči smrti in
vstajenja Kristusa, našega edinega upanja. Kristjan, ki umrje v Kristusu
Jezusu, odide, da "bi bil doma pri Gospodu" (2 Kor 5,8).
355. Kaj izraža pogreb?
Pogreb se obhaja v različnih obredih ustrezno z razmerami in izročili
posamezne pokrajine. Vedno pa izraža velikonočno naravo krščanske
smrti v upanju na vstajenje kakor tudi smisel občestva z rajnim, zlasti z
molitvijo za očiščenje njegove duše.
356. Katere so glavne sestavine pogreba?
Običajno pogreb obsega štiri glavne sestavine: sprejem trupla in
nagovor skupnosti z besedami tolažbe in upanja, besedno bogoslužje,
evharistično daritev in slovo, s katerim priporočimo dušo rajnega Bogu,
viru večnega življenja, medtem ko njegovo telo nesejo h grobu v
pričakovanju vstajenja.
Katekizem katoliške Cerkve

OBVESTILA:

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 5. 2., sv. Agata, devica, mučenka
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ
Torek, 6. 2., sv. Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci
Kopanj 17.00 + MARIJA, ANTON ŠTUPNIK, obl.
Sreda, 7. 2., sv. Rihard, kralj
Kopanj 17.00 PO NAMENU (G. M.)
Četrtek, 8. 2., Prešernov dan
Kopanj 17.00 + ANTON, JOŽEFA POTOKAR (dar. Magda Mehle, Kanada)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 9. 2., sv. Apolonija (Polona), devica in mučenka, priprošnjica za zdrave zobe
Kopanj 17.00 ZA BLAGOSLOV V DRUŽINI IN PRAVO PAMET
Sobota, 10. 2., sv. Sholastika, devica
Kopanj 17.00 + ZOGARJEVI
6. NEDELJA MED LETOM, 11. 2. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE NUČIČ, obl., BUCOVARJEVI
Ponedeljek, 12. 2., sv. Humbelina, redovnica
Kopanj 17.00 + KRISTIJAN PALČAR
Torek, 13. 2., sv. Jordan Saški, redovnik
Kopanj 17.00 + IVAN ERČULJ
Sreda, 14. 2., PEPELNICA, strogi post
Kopanj 17.00 + FRANC, FRANČIŠKA PERME, obl.
Četrtek, 15. 2., sv. Klavdij, redovnik
Kopanj 17.00 + LUDVIK GRUDEN
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 16. 2., sv. Julijana Koprska, mučenka
Kopanj 17.00 FRANČIŠKA ZUPANČIČ, obl.
Sobota, 17. 2., sedem ustanoviteljev servitov
Kopanj 17.00 + ADREJČEVI, DOBARJEVI, LOVRETOVI
1. POSTNA NEDELJA, 18. 2. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON, FRANC, obl., ANA TONKLI

V nedeljo, 11. febr., ko se je Devica Marija prikazala Bernardki v Lurdu, je
SVETOVNI DAN BOLNIKOV. Papeževa poslanica nosi naslov: »Slepemu sem bil
oko in hromemu noga« (Job 29,15). V njej se papež obrača na vse, ki nosijo
breme bolezni in so na različne načine pridruženi trpečemu Kristusu. Prav tako
tudi na tiste, ki poklicno ali prostovoljno delajo na zdravstvenem področju.
Dobesedno pravi: »Ti ljudje s svojim življenjem, zakoreninjenim v pristni veri,
pričujejo, da so ‘oko slepemu in hromemu noga’«. V nadaljevanju pravi, »da je
čas, ki ga preživimo ob bolniku, svet, je hvalnica Bogu. Le z molitvijo k Svetemu
Duhu moremo razumeti, kakšna je vrednota spremljanja, mnogokrat tihega,
podarjenega tem bratom in sestram, ki se zaradi naše bližine in naše
naklonjenosti čutijo potolaženi in bolj ljubljeni«. Papež v poslanici ugotavlja, da
se današnjemu človeku vedno mudi, željan je delati, proizvajati. Tako hitro pa
pozabi na potrebe drugih. Za obiskovanje in preprosto biti z bolnimi potrebujemo
čas. Dragoceno je tudi Jobovo izkustvo. Ta najde svoj pristen odgovor samo v
trpljenju, najvišjem dejanju zastonjske in usmiljene solidarnosti Boga z nami. Zato
je Job ob koncu svoje izkušnje lahko zatrdil: »Z ušesom sem slišal o tebi, a zdaj te
je videlo moje oko« (Job 42,5). Kadar ljudje, pogreznjeni v skrivnost trpljenja in
bolečine, to sprejmejo v veri, morejo tudi sami postati žive priče vere, sposobni
sprejeti trpljenje, ne da bi razumeli njegov poln pomen. Papež Frančišek ob
koncu poslanice izroča svetovni dan bolnikov v Marijino materinsko varstvo. Prosi
jo, naj kot Mati posreduje za vse bolne in za tiste, ki skrbijo zanje.
V četrtek, 8. februarja, je PREŠERNOV DAN. Na Kopanju v cerkvi bo ob 10.30
kulturni program. Vabljeni!
Čimprej prinesite ali po el. pošti POŠLJITE PODPISE, da dovolite, da se letnica
vašega rojstva objavi pri vaši rodbini v knjigi Kopanjska knjiga, ki naj bi izšla, če
Bog da, v bližnji prihodnosti. Če ne bom dobil vašega podpisa, bom letnico vašega
rojstva in tudi datum smrti vaših pokojnih staršev ali ožjih sorodnikov izpustil, če
so umrli v zadnjih desetih letih, kar bi bila škoda za vaše potomce in druge, ki
bodo knjigo še stoletja brali. Tako namreč določa zakon o osebnih podatkih. Ko
sem v prejšnji župniji izdajal podobno knjigo, jih je 600 podpisalo, 10 pa ne.
Potem pa je bilo tem desetim zelo žal, ker sem za sto let črtal podatke o njihovi
rodbini.

BRALCI BERIL
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nedelja, 11. februar
Alojz Kovšca
Lucija Šteh
Nino Šafar
Gregor Valentinčič
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nedelja, 18. februar
Božo Perko
Nada Kastelic
Maja Mehle
Alenka Cimerman

