Bilo je avgusta 1981 v Medžugorju. Vidci kljub grožnjam niso odnehali,
zato so miličniki prepovedali dostop do Hriba prikazovanj. A Marija je
vidcem rekla: »Jutri se bom prikazala na polju Gumno. Povejte vaščanom,
da vas pospremijo tja.« Luna je bila že globoko na nebu, ko se je Gospa ob
desetih prikazala svojim otrokom. »Danes,« jim je rekla, »se me lahko vsi,
ki to želijo, dotaknejo.« Vidci so odgovorili: »Ampak kako naj se te
dotaknejo, ko te pa ne vidijo!« »Pojdite k njim in jih pripeljite k meni. Tako
se me bodo lahko dotaknili.«
To je bilo nekaj novega! Vidci so začudeni izpolnili naročilo. Vaščani so
pod njihovim vodstvom presenečeni polagali roke na Marijino ramo, glavo,
roke, na njen pajčolan … in vsak je občutil njeno popolno resničnost.
Nekateri so ob dotiku občutili toploto, nekateri hlad, spet drugi nekaj
kakor električnega. Občutek je bil nepozaben.
Ko se je ta prizor, eden najneverjetnejših, končal, so vidci opazili, da so
se na Marijini obleki pojavili madeži, ki so se počasi širili, dokler vsa obleka
ni postala umazana. Gospa pa je postala zelo žalostna. Vidci so bili
zmedeni: »Gospa, tvoja obleka je umazana.« »To so grehi tistih, ki se me
dotikajo,« jim je ponižno odgovorila. Zato so zelo odločno veleli vaščanom:
»Nehajte se dotikati Gospe!«
Tedaj jim je zelo resno spregovorila o nujnosti mesečne spovedi za
vsakega. »Ni ga na svetu, ki se mu ne bi bilo treba spovedati vsaj enkrat na
mesec,« je razložila. Neki mož je takoj vzkliknil: »Vsi pojdimo k spovedi, da
se očistimo!« Tistega večera je v župnišče prišlo toliko vaščanov, ki so
želeli opraviti temeljito spoved, da je fra Jozo moral poklicati sobrate iz
sosednjih župnij, da so lahko vse spovedali. Milost je tekla v potokih.
Preprosta »metoda« Gospe se je src njenih otrok dotaknila globlje kot še
tako dolg govor.
(Mir, 1–2, febr. 2018)
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TRETJI DEL: ŽIVLJENJE V KRISTUSU
ČLOVEKOVA POKLICANOST: ŽIVLJENJE V DUHU
357. Kako je krščansko nravno življenje povezano z vero in zakramenti?
Kar veroizpoved priznava, zakramenti posredujejo. Z njimi namreč
kristjani prejemajo Kristusovo milost in darove Svetega Duha, ki jih
usposabljajo za novo življenje božjih otrok v Kristusu, sprejetem v veri.
"Spoznaj, o kristjan, svoje dostojanstvo." (sveti Leon Veliki)

PRVO POGLAVJE: DOSTOJANSTVO ČLOVEKOVE OSEBE
ČLOVEK KOT BOŽJA PODOBA
358. Kateri je izvir človekovega dostojanstva?
Dostojanstvo človeške osebe temelji v njeni ustvarjenosti po božji
podobi in sličnosti. Človeška oseba, obdarovana z duhovno in
neumrljivo dušo, razumom in svobodno voljo, je naravnana na Boga in s
svojo dušo in svojim telesom poklicana k večni blaženosti.
NAŠA POKLICANOST K BLAŽENOSTI
359. Kako človek doseže blaženost?
Človek doseže blaženost v moči Kristusove milosti, ki ga napravi
deležnega božjega življenja. Kristus v evangeliju svojim pokaže pot, ki
vodi k sreči brez konca: blagri. Kristusova milost deluje tudi v vsakem
človeku, ki, sledeč pravi vesti, išče in ljubi, kar je resnično in dobro, ter
se izogiba hudega.
Katekizem katoliške Cerkve

OBVESTILA:

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 19. 2., sv. Konrad, spokornik
Kopanj 17.30 + JOŽE, MARIJA VIDIC, STANE OKORN
Torek, 20. 2., sv. Jacinta, Frančišek Marto, fatimska pastirčka
Kopanj 17.30 + LUDVIK, MARIJA DEBEVC
Sreda, 21. 2., sv. Peter Damjani, škof
Kopanj 17.30 + JOŽEFA ŠKODA, obl.
Četrtek, 22. 2., sedež apostola Petra
Kopanj 17.30 + JUSTINA ŠTRUKELJ, IVANA PERKO
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 23. 2., sv. Polikarp, škof in mučenec
Kopanj 17.30 + JOŽEF PODERŽAJ
Sobota, 24. 2., sv. Matija, apostol
Kopanj 17.30 + FRANC, MARIJA POTOKAR, obl.
2. POSTNA NEDELJA, 25. 2. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, STARŠI PAJK IN KASTELIC
Ponedeljek, 26. 2., sv. Aleksander (Branko), škof
Kopanj 17.30 + JANEZ KASTELIC, obl.
Torek, 27. 2., sv. Gabrijel ŽMB, redovnik
Kopanj 17.30 V ZAHVALO SVETI TROJICI (K.)
Sreda, 28. 2., sv. Roman, opat
Kopanj 17.30 + JOŽE, STARŠI BAHOVEC
Četrtek, 1. 3. 2018, sv. Albin (Zorko), škof
Kopanj 17.30 + BRAJERČKOVI
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 2. 3., vabljeni k zakramentom, obiskovanje bolnikov
Kopanj 17.30 + JANEZ KASTELIC, obl.
Sobota, 3. 3., sv. Marin in Asterij, mučenca
Kopanj 17.30 + LOJZKA LENARČIČ
3. POSTNA NEDELJA, 4. 3. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANGELA, ALOJZ, JOŽE ŠKERJANC
Pušica je za ogrevanje cerkve. Bog povrni!

Danes lepo pozdravljamo med nami G. ŠKOFA DR. ANTONA JAMNIKA, ki
bo po maši blagoslovil NOVO SPOVEDNICO.
LEPA ZAHVALA možem in fantom, ki so včeraj pospravili drva. Bog povrni!
Ob petkih je 15 minut pred sv. mašo KRIŽEV POT. Vabljeni! Za sv. mašo je
križev pot najbolj pomembna pobožnost.
V pripravi na misijon se duhovniki kakšno nedeljo zamenjamo. Tako bo v
nedeljo, 4. marca, OBE SV. MAŠI IMEL G. DEKAN JANEZ ŠKET, jaz pa bom
imel dopoldne sv. maši v Grosupljem.
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 letos, če Bog da.
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
730
10h

nedelja, 25. februar
Natalija Gruden
Marija Krampelj
Jože Berdajs
Bernarda Zajc

730
10h

nedelja, 4. marec
Bronislava Fröhlich
Darinka Okorn
Marjeta Srdarev
Zdenka Valentinčič

