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SVETI JOŽEF, POMOČNIK V STISKI

Zgodilo se je leta 1870. Jezuiti mesta Nymwegen na Holandskem so imeli zelo
slabo stanovanje. Njihov predstojnik p. Matija Wolf, ki nam je sam to povedal, se
je odločil, da jim preskrbi boljše bivališče. Odlična katoliška družina mu ponudi
primerno bivališče pod zelo ugodnimi pogoji. P. Wolf je z veseljem sprejel
ponudbo in napravil dolžno pismo za domenjeno vsoto, katere pa ni mogel takoj
izplačati. Ne dolgo po tem je umrl član družine, ki je imela dolžno pismo, in to je
prišlo v roke framasonu, zakletemu sovražniku Cerkve in redovnikov.
Ta je šel takoj na sodnijo in zahteval, da morajo redovniki v 24 urah plačati
dolžno vsoto. Uradnik, kateremu je bil framason izročil dolžno pismo, pa je bil
prijatelj redovnikov in je takoj spoznal zlobni namen tega človeka. Zato je sklenil
zadevo toliko časa zavleči, da bi si redovniki mogli preskrbeti potrebno vsoto.
Sam pa je takoj obvestil redovnike o hudobni nakani framasonov.
Pater Wolf in vsa njegova redovna družina je bila preplašena. Kje naj dobi v
tako kratkem času potrebni denar? Poguma pa vendar niso izgubili. »Tukaj nam
more pomagati samo sveti Jožef,« reče p. Wolf, ki je bil njegov velik častilec. »Nas
je šest duhovnikov. Jutri bomo vsi brali mašo v čast svetemu Jožefu, trije pa
pojutrišnjem. Tako bomo opravili nekako devetdnevnico v čast svetemu Jožefu,
še preden bo potreba plačati dolžno vsoto.«
Pater je takoj odpotoval k nekemu grofu, hišnemu prijatelju, ki jim je že
večkrat pomagal iz zadrege. Vozil se je v poštnem vozu. Med potniki je bil tudi
trgovec iz Amsterdama, ki ni poznal p. Wolfa, ne Wolf njega. Ko sta se nekaj časa
pogovarjala, je trgovec izvedel, kdo je p. Wolf. Dejal mu je: »Prosim, ako bi me
hoteli poučiti v neki zadevi. V začetku leta sem dobil sporočilo, da se moji dve
ladji vračata bogato obloženi z Jave. Ob istem času pa je prišlo tudi sporočilo, da
je v onih krajih, kjer sta ladji vozili, razsajal strašen vihar, ki je že več ladij potopil.
Da bi svoji ladji rešil, sem obljubil, da bom dal polovico dobička v dobre namene,
če se ladji srečno vrneta. In ladji sta srečno dospeli v Amsterdam. Blago je že vse
razprodano, računi so sklenjeni. Zdaj vas pa prosim, da mi poveste, v katere
namene naj darujem določeno vsoto.« Pater mu reče ves prevzet: »Moj gospod!
Vi ste meni razodeli svojo skrb, tudi jaz vam odkrijem svojo težavo.« Pove mu vso
zgodbo o dolžnem pismu. Trgovec ne reče nič, seže le v žep in pokaže p. Wolfu
zavitek, na katerem je bila označena tolikšna vsota, kot jo je on potreboval.
Nato pa trgovec reče: »Tu pa ni treba veliko pomišljati in se posvetovati. Toliko
pa rečem, sveti Jožef ima svoje račune v najlepšem redu in ima lepo urejeno,
koliko bo dobil in koliko bo izdal.« S tem izroči trgovec p. Wolfu zavitek z
denarjem. Seveda se je p. Wolf takoj vrnil domov in zadnje tri svete maše so se
brale v čast svetemu Jožefu v zahvalo za čudežno pomoč v veliki stiski.
Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
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TRETJI DEL: ŽIVLJENJE V KRISTUSU
PRVI ODDELEK
ČLOVEKOVA POKLICANOST: ŽIVLJENJE V DUHU
360. Zakaj so blagri za nas pomembni?
Blagri so v središču Jezusovega oznanjevanja, povzemajo in
dopolnjujejo božje obljube od Abrahama dalje. Blagri slikajo obraz
Jezusa Kristusa, označujejo pristno krščansko življenje in razkrivajo
človeku poslednji cilj njegovega delovanja: večno blaženost.
361. V kakšnem razmerju so blagri do človekovega hrepenenja po sreči?
Blagri so odgovor na naravno hrepenenje po sreči, ki ga je Bog položil v
človekovo srce, da bi ga pritegnil k sebi, k Bogu, ki ga edini more
potešiti.
362. Kaj je večna blaženost?
Je gledanje Boga v večnem življenju, v katerem bomo v celoti "deležni
božje narave" (2 Pt 1,4), Kristusove slave in uživanja troedinega božjega
življenja. Blaženost presega človeške zmožnosti: je nadnaraven in
zastonjski božji dar, kakor milost, ki vodi tja. Obljubljena blaženost nas
postavi pred odločilne nravne izbire, kar se tiče zemeljskih dobrin, ter
nas spodbuja, da ljubimo Boga nad vse.
Katekizem katoliške Cerkve

OBVESTILA:

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 5. 3., sv. Olivija (Livija), mučenka
Kopanj 17.30 + MARIJA NUČIČ (Buc.)
Torek, 6. 3., sv. Marcijan, mučenec
Kopanj 17.30 + LUDVIK, MARIJA DREMELJ
Sreda, 7. 3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Kopanj 17.30 + DRUŽ. FRÖHLICH
Četrtek, 8. 3., sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj
Kopanj 17.30 PO MARIJINIH NAMENIH
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 9. 3., sv. Frančiška Rimska, redovnica
Kopanj 17.30 + BRADAČEVI
Sobota, 10. 3., 40 mučencev iz Armenije
Kopanj
9.00 V ZAHVALO SV. DUHU (S. K.)
4. POSTNA NEDELJA, 11. 3. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA MEHLE (V. R., Jamnikova)
Ponedeljek, 12. 3., sv. Justina, devica in redovnica – gregorjevo
Kopanj 17.30 + FRANČIŠEK PERME ml., obl.
Torek, 13. 3., sv. Kristina, mučenka
Kopanj 17.30 PO NAMENU
Sreda, 14. 3., sv. Matilda, kraljica
Kopanj 17.30 + IVAN MENARD
Četrtek, 15. 3., sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Kopanj 17.30 + ANTON POTOKAR
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 16. 3., sv. Herbert, škof
Kopanj 17.30 + STANE KASTELIC, obl.
Sobota, 17. 3., sv. Patrik, škof
Kopanj 17.30 + PEPCA ZAJC, ANGELA PAJK
5. POSTNA NEDELJA, 18. 3. 2018, TIHA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZIJA NOVLJAN, 10. obl.

Ob petkih je 15 minut pred sv. mašo KRIŽEV POT, ob nedeljah pa ob 14.00
iz Račne ali v cerkvi. Vabljeni! Za sv. mašo je križev pot najbolj pomembna
pobožnost.
V sredo, 7. marca, bo ob 19.00 SEJA ŽPS. Vsi člani lepo vabljeni.
Kot pripravo na misijon bo v nedeljo, 11. marca, ob 19.00 v Grosupljem v
veroučnih prostorih pod novo cerkvijo SREČANJE ZA MOŠKE – za fante in
očete. Predavanje s pričevanji: »Od Boga ljubljen-a tudi po ločitvi« bo imel
p. dr. Viljem Lovše, DJ., SREČANJE ZA ŽENSKE – dekleta, žene, matere – bo
prav tam v soboto, 24. marca, ob 19.00. Gostja večera bo gospa Sonja
Pungertnik, Slovenka leta 2014. Lepo vabljeni!
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.«
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