SVETI JOŽEF JE VELIK PRIPROŠNJIK V STISKAH
V reviji Glasnik svetega Jožefa leta 1878 beremo:
1. Viljelmo Rulz, ubogo vdovo s štirimi nepreskrbljenimi otroki, ki je
bivala na Dunaju v predmestju Neubau, je poleg uboštva mučila huda
bolezen. Po posredovanju blagih src je bila sprejeta v bolnišnico (IV.
okraj, Hartmanngasse), kjer so ji pri desnem ušesu odrezali veliko
oteklino. Nastala je velika rana, iz katere se je vedno cedil gnoj.
Trpela je silne bolečine, da se je večkrat onesvestila. Poleg bolečin jo
je pa mučila še skrb za uboge otroke.
V tej silni stiski se zateče k svetemu Jožefu, ki ga je že prej iskreno
častila. Z vso gorečnostjo ga je obsipala s prošnjami ter v ta namen
prejela tudi svete zakramente. In ni bilo zaman.
Ko je prejela sveto obhajilo, je zaspala. V spanju, se ji zdi, da stoji
poleg njene postelje sveti Jožef, jo tolaži in ji zagotavlja, da bo ozdravela.
Ko se zbudi, ne ve, je bil to le sen ali resnica.
Čutila se je popolnoma mirno in bila je prepričana, da bo ozdravela.
In glej – v treh dneh se je rana popolnoma zacelila. Zdravnik, ki jo je
zdravil, je izjavil, da se mu kaj takega še ni primerilo. Strežnice in drugi
bolniki se niso mogli načuditi temu naglemu, očividno čudežnemu
ozdravljenju.
V nekaj dneh – 16. marca 1885 – je vdova popolnoma zdrava zapustila
bolnišnico.
2. P. Schaller iz reda redemptoristov je z drugim patrom ustanovil v
bližini mesta Regensburg novo samostansko naselbino, ki je tako lepo
uspevala, da so morali predstojniki poslati še enega duhovnika. Tako so
bili tam trije duhovniki.
»Zdaj bi pa lahko ob velikih praznikih imeli slovesno sveto mašo z
leviti,« pravi p. Schaller svojemu predstojniku, »to bi bilo ljudem zelo
všeč.« »Saj nimamo potrebne mašne obleke,« odvrne predstojnik.
»Res je,« pravi p. Schaller, »tudi denarja nimamo, da bi jo nabavili.
Toda jaz sem slišal, da se je treba v takih potrebah zateči k svetemu
Jožefu, ki zna pomagati. Opravimo devetdnevnico njemu v čast.«
(… se nadaljuje)
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ČLOVEKOVA SVOBODA
363. Kaj je svoboda?
Svoboda je od Boga dana zmožnost, da delujemo ali ne delujemo, da
storimo to ali ono, da tako sami od sebe storimo premišljena dejanja.
Svoboda je značilnost dejanj, ki so v pravem pomenu človeška. Kolikor
bolj delamo dobro, toliko bolj postajamo svobodni. Svoboda doseže
svojo popolnost, kadar je naravnana na Boga, najvišje Dobro in našo
Blaženost. Svoboda vključuje tudi možnost izbirati med dobrim in zlim.
Izbira zlega je zloraba svobode, ki vodi v sužnost greha.
364. Kakšen je odnos med svobodo in odgovornostjo?
Svoboda naredi človeka odgovornega za njegova dejanja v tolikšni meri,
kolikor so prostovoljna. Prištevnost kakega dejanja in odgovornost zanj
moreta biti zmanjšani in včasih odpravljeni zaradi nevednosti,
nepazljivosti, prisile, strahu, čezmernih čustev, navad.
365. Zakaj ima vsak človek pravico udejanjati svobodo?
Pravica udejanjanja svobode je lastna vsakemu človeku, kolikor je
neločljiva od njegovega dostojanstva človeške osebe. Zato je treba to
pravico vedno spoštovati, zlasti še v nravnih in religioznih stvareh, in jo
tudi civilno priznavati in ščititi v mejah skupnega blagra in javnega reda.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek v velikonočni osmini, 2. 4., praznik
Kopanj
7.30 ZA SORODNIKE IN PRIJATELJE
Kopanj 10.00 + DANILO, DARKO KOŠIR
Torek v velikonočni osmini, 3. 4.
Kopanj 19.00 + FRANČIŠKA MEHLE
Sreda v velikonočni osmini, 4. 4.
Kopanj 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO ZA ZDRAVJE
Četrtek v velikonočni osmini, 5. 4.
Kopanj 19.00 V ČAST SV. DUHU (N. G.)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek v velikonočni osmini, 6. 4., obisk bolnikov odpade
Kopanj 19.00 + STANISLAV BAHOVEC
Sobota v velikonočni osmini, 7. 4.
Kopanj 19.00 + ALOJZIJA, obl. JANEZ, ANA PERME
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, BELA NEDELJA, 8. 4. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDI PODRŽAJ
Ponedeljek, 9. 4., sv. Hugo, škof
Kopanj 19.00 + MARIJA NUČIČ (Buc.)
Torek, 10. 4., sv. Domen, škof in mučenec
Velika Račna 19.00 + FANI KASTELIC, obl.
Sreda, 11. 4., sv. Biserka, devica
Kopanj 19.00 + IVANA, ALOJZ PERKO
Četrtek, 12. 4., sv. Zenon, škof
Kopanj 19.00 + IVAN ERČULJ, LUDVIK GRUDEN, CIRIL ŠTRUS
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 13. 4., sv. Martin, papež, mučenec
Kopanj 19.00 + MEŽNARJEVE
Sobota, 14. 4., sv. Lidvina, devica
Kopanj
9.00 + JOŽE ZUPANČIČ, V. Loka
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 15. 4. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + DRUŽINA MEŽAN

OBVESTILA:
Vsem župljanom želim BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE, mir in
upanje vstalega Gospoda, ki je premagal hudobijo in smrt, kar obljublja
tudi nam: »Kdor v mene veruje, bo živel, tudi če umre.«
Janez Kebe, župnik
Ta teden NI VEROUKA razen za 2. razred, ki ga ima redno v četrtek. Prvo
sv. obhajilo bo 20. maja.
V soboto ob 9.30 bo VSESLOVENSKO SREČANJE OČETOV, MOŽ IN SINOV v
Ljubljani pri Sv. Jožefu. Naslov srečanja: Tukaj sem, pošlji mene.
Odmik za moške: BODI TOREJ MOČAN, BODI MOŽ!
Potrošniška kultura pričakuje od nas moških naslednje: »Ne smeš imeti nobenih
tesnih prijateljev ali zaupnikov. Ne smeš kazati nobenih potreb, šibkosti ali nežne
človeške intimnosti. Ne smeš jokati. Ne smeš zaupati svojemu notranjemu glasu,
ki te vodi. Ubogati moraš le zunanje avtoritete in »velike« ljudi. Samega sebe
moraš presojati in vrednotiti zgolj po svojih zunanjih vlogah, nazivih, avtomobilu,
hiši, denarju in materialnih uspehih. Ljudje, ki te obdajajo, so lahko samo iz tvoje
ekipe ali pa so resna grožnja. Vsi ostali so zate popolnoma nezanimivi in
sovražniki!«
PROGRAM:
09.30—11.00: SV. MAŠA: NADŠKOF ZORE IN SOMAŠEVALCI
11.00—12.30: UVODNO PREDAVANJE: p. dr. Vili Lovše
12.30—13.30: POGOVOR PO MALIH SKUPINAH
13.30—14.30: KOSILO
14.30—16.00: TRI DELAVNICE S POGOVOROM NA TEMO POSLANSTVA MOŠKIH
1) dr. Jože Plut-Šorc, duhovnik: – Poslan kakor bojevnik ali vojak?
2) Tino Mamić – profesor zgodovine in dipl. novinar
3) Tri pričevanja na temo “Kako živim svoje poslanstvo moža, očeta in sina”.
Kako živim svoje poslanstvo očeta, kristjana, Slovenca? Robert Novak
Kako živim svoje poslanstvo moža, kristjana, Slovenca? Luka Mavrič
Kako živim svoje poslanstvo kot sin, samski, kristjan, Slovenec? Rok Kranjc
16.00—16.30: ZAKLJUČEK
16.30—18.00: NEFORMALNO DRUŽENJE

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 8. april
Marija Krampelj
Stanka Kovšca
Bernarda Zajc
Maja Mehle

7h
10h

nedelja, 15. april
Nada Kastelic
Natalija Gruden
Zala Kuhelj
Nino Šafar

