SVETI JOŽEF JE VELIK PRIPROŠNJIK V STISKAH
V reviji Glasnik svetega Jožefa leta 1878 beremo:
… Tako se je zgodilo. Po opravljeni devetdnevnici odrine p. Schaller v
Regensburg. S seboj vzame ves denar, ki je bil na razpolago – 75 mark. V
trgovini za cerkvene potrebščine najde kmalu primerno blago, a to je stalo
125 mark, on jih je imel pa le 75. Ker trgovec ni hotel nič popustiti, je bil
Schaller primoran oditi, ne da bi bil kupil ono blago. Med potjo pravi malo
nejevoljen sam pri sebi: »To pot pa sveti Jožef enkrat ni pomagal,
devetdnevnica sedaj ni še nič pomagala.« Ko pride v hišo, kjer je
prenočeval, mu pride gospodinja naproti, rekoč:
»Tu je za vas zavitek.« »Odkod pa?«
»No, iz trgovine cerkvenih potrebščin.«
»Iz trgovine? Saj nisem nič kupil!«
Odpre zavitek in v njem je bilo tisto blago, ki bi ga bil tako rad kupil.
Zraven pa je bilo tudi potrdilo, da je račun že poravnan. Začuden se vrne v
trgovino in vpraša, kako da so mu poslali tisto blago.
»Tudi nam se je čudno zdelo,« odvrne trgovec, »kaj niste videli moža, ki
je prej stal tu, poleg vas? Ko ste odšli, je rekel: Pošljite to blago patru, jaz
ga bom plačal. Položi mi na mizo 125 mark in takoj odide.«
»Kdo pa je bil?« vpraša pater. »Mi ga ne poznamo. Nič drugega ni kupil
in doslej še nikdar ni bil v naši trgovini.«
Čudovito, kajne? Devetdnevnica v čast svetemu Jožefu ni bila zaman!
3. Leta 1843 je v redovni hiši jezuitov v mestu Sitten v Švici nevarno obolel
p. Jožef H. Bližala se mu je smrt. Predstojnik p. Teodor Neltner je bil silno
potrt, ker mu je bila smrt malo poprej vzela že dva patra in zdaj naj bi mu
še tretjega. V tej bridkosti stopi k umirajočemu in mu kot predstojnik
naroči, naj prosi svetega Jožefa, svojega patrona, kadar bo prišel v nebesa,
naj namesto njega pošlje drugega patra. Bolnik obljubi in umrje 6. julija.
Kaj se zgodi? V jeseni istega leta je stopilo v red jezuitov v mestu skupaj 12
novincev in izmed njih jih je osem imelo ime Jožef. V teku leta so jim sledili
še trije Jožefi – med njimi sloveči p. Kleutgen. Kako natančno je umirajoči
izpolnil povelje predstojnikovo in kako natančno je sveti Jožef izpolnil
njegovo prošnjo!
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ČLOVEKOVA SVOBODA
366. Kako je človekova svoboda uvrščena v redu odrešenja?
Naša svoboda je oslabljena zaradi prvega greha. Naslednji grehi so to
oslabitev še bolj zaostrili. Toda "Kristus nas je oprostil za svobodo" (Gal
5,1). Sveti Duh nas s svojo milostjo vodi k duhovni svobodi, da bi iz nas
napravil svobodne sodelavce v Cerkvi in v svetu.
367. Kateri so viri nravnosti človeških dejanj?
Nravnost človeških dejanj je odvisna od treh virov: od izbranega
predmeta, se pravi od resnične ali navidezne dobrine; od namena
subjekta, ki deluje, se pravi od cilja, zaradi katerega izvršuje dejanje; od
okoliščin dejanja s posledicami vred.
368. Kdaj je dejanje moralno dobro?
Dejanje je moralno dobro, kadar predpostavlja obenem dobrost
predmeta, namena in okoliščin. Izbrani predmet more sam zase
pokvariti celoto dejanja, četudi je namen dober. Ni dovoljeno delati zlo,
da bi iz njega prišlo dobro. Slab namen more pokvariti dejanje, četudi je
njegov predmet sam v sebi dober. Nasprotno pa dober namen ne
napravi dobro neko ravnanje, ki je slabo po svojem predmetu, ker
namen ne posvečuje sredstev. Okoliščine morejo zmanjšati ali povečati
odgovornost tistega, ki deluje, a ne morejo spremeniti moralne
vrednosti dejanj samih, nikoli ne morejo napraviti dobrega nekega
dejanja, slabega v sebi.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 16. 4., sv. Bernardka Lurška, devica
Kopanj 19.00 ZA ŽIVO IN + druž. ŠKUFCA
Torek, 17. 4., sv. Simon, škof
Velika Račna 19.00 PO NAMENU (M.)
Sreda, 18. 4., sv. Sabina, redovnica
Kopanj 19.00 V ZAHVALO (Novakovi)
Četrtek, 19. 4., sv. Leon IX., papež
Kopanj 19.00 + DRUŽ. TURINEK
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 20. 4., sv. Teo, misijonar
Kopanj 19.00 + JOŽEF FINK
Sobota, 21. 4., sv. Anzelm, škof
Kopanj 19.00 + JANEZ NOVAK (Predstr.)
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA, 22. 4. 2018
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ NUČIČ, 4. obl.
Ponedeljek, 23. 4., sv. Jurij, mučenec
Velika Račna 19.00 + DRUŽ. MARTINČIČ
Torek, 24. 4., sv. Fidelis, mučenec
Velika Račna 19.00 V ZAHVALO
Sreda, 25. 4., sv. Marko, evangelist, molitve za blagoslov na polju
Velika Račna 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (M. K.)
Četrtek, 26. 4., Marija, Mati dobrega sveta
Kopanj 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 27. 4., sv. Cita, dekla in devica
Kopanj 19.00 + MATIJA ZAJC, obl.
Sobota, 28. 4., sv. Peter Šanel, duhovnik, mučenec
Kopanj
9.00
+ JOŽEF PODERŽAJ
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 29. 4. 2018
Kopanj 7.30
ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ, MARIJA ERČULJ

OBVESTILA:
V nedeljo, 29. aprila, bo po 10. sv. maši sestanek za STARŠE PRVOOBHAJANCEV.
Lepo vabljeni!
Ta teden od 15. do 22. aprila je TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Lepo
vabljeni k sv. mašam, da bomo molili v ta namen. Papež Frančišek je zaključil
poslanico ob tednu molitve za duhovne poklice: »Gospod tudi danes kliče, naj mu
sledimo. Ni nam treba čakati, da bi bili popolni, da bi lahko odgovorili 'tukaj sem'.
Ne smemo se prestrašiti zaradi naših omejitev in naših grehov, ampak z odprtim
srcem sprejeti Gospodov glas. Poslušati ga, razločevati naše osebno poslanstvo v
Cerkvi in v svetu ter ga živeti v današnjem dnevu, ki nam ga podarja Bog.«
Papež sv. Janez Pavel II. je v apostolski spodbudi z naslovom Dal vam bom
pastirjev poudaril, da »je nastopil čas, ko moramo pogumno govoriti o
duhovniškem življenju kot o neprecenljivi vrednoti« in nadaljuje, da je lahko
»jasen predlog mladim ob pravem času odločilen, da vzbudi v poklicanem
svoboden in pristen odgovor Bogu«.
PRVOOBHAJANCI naj se naučijo spovedne molitve s kesanjem. V imenu Očeta …
Danes sem prvič pri sveti spovedi. Moji grehi so … Ko jih poveš, rečeš: Moj
Jezus, usmiljenje! Duhovnik ti naroči pokoro, ki jo opraviš po spovedi. Nato moliš
kesanje: Moj Bog, žal mi je … Duhovnik ti da odvezo in nato moli: Zahvaljujmo se
Gospodu, ker je dober. Rečeš: Vekomaj traja njegova dobrota. Duhovnik reče:
Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru. Odgovoriš: Bogu hvala!
Krščansko ime. Katekizem katoliške Cerkve pravi: Zakrament krsta je podeljen “v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha” (Mt 28,19). Pri krstu Gospodovo ime
posveti človeka in kristjan dobi svoje ime v Cerkvi. Lahko je to ime svetnika
(svetnice), se pravi učenca, ki je živel v zgledni zvestobi svojemu Gospodu.
Zavetništvo svetnika (svetnice) daje na voljo vzor ljubezni in zagotavlja priprošnjo
svetnika (svetnice). “Krstno ime” more tudi izražati to ali ono krščansko skrivnost
ali krščansko krepost. “Starši, botri in župniki naj skrbijo, da krščenec ne bo imel
imena, ki bi bilo tuje krščanskemu čutu.” (ZCP, kan. 855)

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 22. april
Darinka Okorn
Bronislava Fröhlich
Mateja Zajc
Marjeta Valentinčič

730
10h

nedelja, 29. april
Kristina Starec
Lucija Šteh
Urška Škoda
Gregor Valentinčič

