MOLITEV ZAKONCEV DRUG ZA DRUGEGA
Mož in žena naj bi molila drug za drugega. Še posebej je molitev
potrebna za tistega, ki je v težavah ali celo zaide na pota nezvestobe.
Neka žena je opazila, da jo mož vara. V obupu se je zatekla k molitvi. Po
molitvi je prišla do spoznanja, da mora verovati v Božje delovanje v srcu
svojega nezvestega moža. Pokazati mora svoje zaupanje. Moža ne sme
gledati kot grešnika, ampak kot takšnega, kakršen bo, ko se bo vrnil z
grešne poti. Vztrajno je prosila Boga in od njega dobila moč, da je gledala
na moža v novi luči:
»Gospod, vem, da se boš dotaknil srca mojega moža in da bo postal
spet to, kar mora biti: moj mož in oče, ki ga bodo moji otroci spoštovali.
Pomagaj mi, da ga bom že danes gledala v tem stanju. Po tvoji milosti ga
tako vidim, Gospod.«
Na ta način možu ni ničesar očitala, ampak ga je še naprej ljubila. Ob
junaškem zgledu žene je moža začela tako močno peči vest, da se je
skesan vrnil k ženi in ji bil zopet zvest.
SVETI JOŽEF JE VELIK PRIPROŠNJIK V STISKAH
1. Uboga sirotišnica, ki jo vodijo redovnice svetega Frančiška, piše
Glasnik svetega Jožefa iz leta 1881, str. 25, je nedavno prišla v veliko
zadrego, ker je zmanjkalo denarja. Pomanjkanje sredstev je primoralo
prednico, da odslovi nekaj nesrečnih otrok. Vendar pa je porabila še
zadnja sredstva, preden je otroke odslovila.
Medtem je pa prosila svetega Jožefa, mogočnega zaščitnika mladine in
ljubitelja uboštva, da bi ji prišel na pomoč v veliki stiski. In ni zaman
prosila.
Takoj naslednjo sredo ji je neznana oseba izročila znatno vsoto za
uboge otroke. Naslednjo sredo je zopet prejela nepričakovan dar: velik
zavitek ponošene obleke, ki ga je darovala tretjerednica svetega Frančiška.
In glej, tudi tretjo sredo je prišla nova vsota denarja, ki jo je poslala
sorodnica ene izmed sirot.
Očitno se je tu sveti Jožef, kateremu je vsaka sreda posvečena, razodel
kot mogočen zaščitnik mladine, kot prijatelj uboštva, ne samo svojega,
marveč tudi tistih, ki jih tare uboštvo.
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ČLOVEKOVA SVOBODA
369. Ali obstajajo dejanja, ki so vedno nedovoljena?
Obstajajo dejanja, ki jih je vedno nedovoljeno izbrati zaradi svojega
predmeta (na primer bogokletje, uboj, prešuštvo). Izbrati jih namreč
vsebuje nered volje, se pravi nravno zlo, katerega ni mogoče opravičiti z
uporabo dobrin, ki bi morda iz njih prišle.

NRAVNOST STRASTI
370. Kaj so strasti?
Strasti so nagnjenja, vzburkanosti ali vzgibi čutnosti – naravne sestavine
človeške psihologije – ki nagibljejo človeka, da deluje ali da ne deluje v
smeri tistega, kar dojemamo kot dobro ali kot zlo. Glavne strasti so
ljubezen in sovraštvo, hrepenenje in strah, veselje, žalost, jeza.
Poglavitna strast je ljubezen, ki jo vzbuja privlačnost dobrega. Samo
dobro je ljubljeno, bodisi resnično ali navidezno dobro.
371. Ali so strasti nravno dobre ali zle?
Strasti, kot vzgibi čutnosti, niso ne dobre ne zle same v sebi. Strasti so
nravno dobre, kadar prispevajo k dobremu dejanju, in zle v nasprotnem
primeru. Biti morejo privzete v kreposti ali pa sprevržene v pregrehe.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 30. 4., Pij V., papež
Kopanj 19.00 + FRANC ŠKODA, JANEZ IN IVAN BREGAR
Torek, 1. 5., Jožef, delavec, praznik, ZAČETEK ŠMARNIC
Kopanj 19.00 + JOŽE SEVER
Sreda, 2. 5., Anastazij, škof in cerkveni učitelj, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + MARIJA PODERŽAJ, obl.
Četrtek, 3. 5., Filip in Jakob ml., apostola, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + OLGA, JOŽE FINK (Povletovi)
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 4. 5., Florijan, mučenec, vabljeni k zakramentom,
obiskovanje bolnikov, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + DRUŽ. ŠKVARČA IN ŽAGAR
Po sv. maši sestanek za starše prvoobhajancev!
Sobota, 5. 5., Gotard, škof, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + JURJEVI, JANEZ ZABUKOVEC
FLORIJANOVA NEDELJA, 6. 5. 2018
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA ŽIVE IN + GASILCE
Ponedeljek, 7. 5., Gizela, opatinja, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 V ČAST SV. DUHU (S.)
Torek, 8. 5., obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
Sreda, 9. 5., Mati Terezija, redovna ustanoviteljica, ŠMARNICE
Kopanj
9.00 somaševanje dekanijskih duhovnikov
Velika Račna 19.00 + CELESTINA BAHOVEC, 3. obl.
Četrtek, 10. 5., Gospodov vnebohod, slovesni praznik, ŠMARNICE
Kopanj
9.00 + SORODNIKI IN DOBROTNIKI
Kopanj 19.00 + BRONISLAVA MEŽAN
Petek, 11. 5., Ignacij, redovnik, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + LUDVIK GRUDEN
Sobota, 12. 5., CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA
Kopanj
9.00 + ŽPK. ANDREJ SEVER
Kopanj 18.00 + JOŽEFA GRUDEN, obl.

7. VELIKONOČNA NEDELJA, 13. 5. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZIJ PERKO, obl.

OBVESTILA:
Mesec maj je posvečen Devici Mariji, zato ste lepo vabljeni k sv. maši s
ŠMARNICAMI. Prve tri dni v tednu (1. maj je izjema) bodo v Račni, druge
tri dni pa na Kopanju.
Na PRVI PETEK ste vabljeni k zakramentom.
V sredo, 9. maja, bo na Kopanju SREČANJE DEKANIJSKIH DUHOVNIKOV.
Ob 9.00 ste vabljeni k sv. maši.
CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA, ki bo 12. maja, je velik
praznik za župnijo, ko v imenu vse nadškofije častimo Jezusa. Naše delo ne
bo nič trpelo, če bomo ta dan prišli k sv. mašam in k češčenju Jezusa pod
podobo kruha. Saj vemo, da nič ni tisti, ki seje in sadi, ampak Bog, ki daje
rast, kot pravi sv. Pavel. Spored češčenja:
ob 9.00 sv. maša,
od 10.00 do 11.00 Velika Ilova Gora in Gabrje,
od 11.00 do 12.00 Čušperk,
od 14.00 do 15.00 Mala Račna,
od 15.00 do 16.00 Velika Račna,
od 16.00 do 17.00 Predole,
ob 17.00 člani ŽPS, 17.45 vsi šolarji in prvoobhajanci,
ob 18.00 sv. maša, pridiga g. kaplan iz Grosupljega.
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! – Prvo sv. obhajilo bo že 20. maja.
BRALCI BERIL
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nedelja, 6. maj
Mihaela Ceglar
Jana Bahovec

10h Gasilci

730
10h

nedelja, 13. maj
Zdenka Valentinčič
Alojz Kovšca
Tadeja Gruden
Alenka Cimerman

