PRVO SVETO OBHAJILO
Hrvaški duhovnik Ivan Vlašić je napisal tole zgodbo: Neki župnik je pred prvim sv.
obhajilom uvedel navado, da so se zvečer pred njim zbrali starši k blagoslovu in pridigi. Pri
takem srečanju je župnik povedal vsebino nekega filma. Prvi prizor je prikazal večer pred
godom sv. Miklavža. Starši so šli na obisk k stari mami, ki je bila bolna, doma pa je v
postelji ostala petletna hčerka. Sanjala je seveda o sv. Miklavžu in o njegovih darovih.
Medtem pa je vdrl v stanovanje tat z vrečo v roki in začel basati vanjo, kar je našel
vrednega. Medtem se je deklica prebudila. Mislila je, da je to gotovo sv. Miklavž, zato se
je prikradla k vratom in jih malo odprla. Sredi sobe je stal »sv. Miklavž« z vrečo v roki.
Potem je pomolila glavo in mu zašepetala, da je bila vedno dobra, da je rada molila in
poslušala mamico in očeta. Tat je ob tem premišljal, kaj vse to pomeni. Potem se je
spomnil, da je danes sv. Miklavž in mala čaka njegove darove.
Spomnil se je, kako je tudi sam tako nedolžno čakal sv. Miklavža. »A kaj sem
danes, kam sem prišel?« Sedaj je začel film odvijati njegovo življenje, od nedolžnega
otroštva do tatu in razbojnika. Od sv. Miklavža, prvega sv. obhajila do bežanja od doma v
puberteti, slabe družbe, prve kraje, zapora, smrti dobre matere, ki jo je spravila v grob
žalost nad njim … Vse do te noči, ko je oborožen vdrl v tuje stanovanje in naletel na tega
nedolžnega angela samega doma.
V zadnjem prizoru je bilo v filmu prikazano, kako ta človek stoji v tej sobi z vrečo
na rami in bridko joka nad svojim grešnim in zavoženim življenjem. Odločil se je, da se bo
odločno vrnil na pot, po kateri ga je vodila dobra mati. Hitro je vrnil iz vreče reči, ki jih je
ukradel, na svoje mesto, a malo deklico je nežno objel in ji daroval zavitek bonbonov, ki
ga je kupil za neko »kolegico«. In tako mu je bila ta mala nedolžna deklica povod za
njegovo časno in večno odrešenje.
Tako je o filmu govoril stari župnik in nadaljeval: »Jutri bo v tej cerkvi prvo sv.
obhajilo vaših otrok. Da bo to obhajilo vsem nam v večno zveličanje, se obrnimo malo na
svoje življenje in ga primerjajmo s temi nedolžnimi otroki. Vsi smo bili pri prvem sv.
obhajilu pred tolikimi leti. Tudi mi smo bili podobni tem vašim otrokom. A kaj je bilo od
takrat do danes? Vprašaj se malo. Moj Bog, koliko stranpoti in grehov, ki jih »je več kot
las na moji glavi«, kot pravi Sveto pismo! A po drugi strani, koliko Božje milosti, Božjega
usmiljenja in ljubezni smo bili deležni!«
Ko je to poslušal mož Velimir, je pregledal svoje življenje. Bog mu je dal dobro
ženo, vendar ji ni bil zvest. Ona je to vedela in potrpežljivo prenašala njegove grehe. V
svoji duši se je začel iskreno kesati. Ko je župnik odmolil še 50. psalm, je tudi on sklenil s
kraljem Davidom: »Moj Bog, odvrni svoj obraz od mojih grehov in jih izbriši!« Ko je prišel
domov, je svoji ženi skozi solze zašepetal: »… Od danes bo vse drugače.« In res je bilo.
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»VERUJEM – VERUJEMO«
37. S kakšnim imenom se Bog razodene?
Bog se razodene Mojzesu kot živi Bog, »Bog Abrahamov, Bog Izakov in
Bog Jakobov« (2 Mz 3,6). Prav tako Bog razodene Mojzesu svoje
skrivnostno ime: »Jaz sem, ki sem (YHWH).« Neizrekljivo Božje ime so
že v časih stare zaveze nadomeščali z besedo Gospod. Tako se v novi
zavezi Jezus, z imenom Gospod, javlja kot pravi Bog.
38. Ali samo Bog »je«?
Medtem ko so vsa ustvarjena bitja prejela od Boga vso svojo bit, vse,
kar so in kar imajo, je edinole Bog sam v sebi polnost bíti in sleherne
popolnosti. Bog je »Tisti, ki JE«, brez začetka in brez konca. Jezus
razodene, da ima tudi on Božje ime: »Jaz sem« (Jn 8,28).
39. Zakaj je razodetje Božjega imena pomembno?
Z razodetjem svojega imena Bog da spoznati bogastva, ki jih vsebuje
njegova neizrekljiva skrivnost: on edini je vedno bivajoči. On presega
svet in zgodovino. On je ustvaril nebo in zemljo. Je zvesti Bog, vedno
blizu svojemu ljudstvu, da bi ga reševal. Je nadvse svet, »bogat v
usmiljenju« (Ef 2,4), vedno pripravljen odpuščati. Je duhovno,
presegajoče, vsemogočno, večno, osebno, popolno Bitje. Je resnica in
ljubezen.
»Bog je neskončno popolno bitje, ki je presveta Trojica« (sveti Turibij iz
Mongroveja, Katekizem Katoliške cerkve).

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
PONEDELJEK, 20. 5. – MARIJA, MATI CERKVE, binkoštni ponedeljek
Kopanj
9.00
++ BEZKOVI
Kopanj
19.00
PO NAMENU ROMARJEV IZ ŽUPNIJE ŽALNA
Kopanj
19.00
PO NAMENU VAŠČANOV IZ LUČ
Torek, 21. 5. – sv. Timotej, mučenec
Kopanj
19.00
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (A)
Sreda, 22. 5. – sv. Emil (Milan), mučenec
Velika Račna
19.00
+ JAMNIKOVI IZ VELIKE RAČNE
Četrtek, 23. 5. – sv. Socerb, mučenec
Kopanj
19.00
+ ROZALIJA PERME
Petek, 24. 5. – Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj, praznik
Čušperk
19.00
+ EMIL JAN
Sobota, 25. 5. – sv. Beda Častitljivi, cerkveni učitelj
Kopanj
19.00
+ PEPCA SEVER, obl.
NEDELJA SVETE TROJICE, 26. 5. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Velika Ilova Gora 10.00 + V ČAST SV. TROJICI ZA ZDRAVJE
Ponedeljek, 27. 5. – bl. Alojzij Grozde, mučenec
Čušperk
19.00
+ ANA, DRUŽ. PODRŽAJ
Torek, 28. 5. – sv. German Pariški, škof
Kopanj
19.00
+ ANA FINK, obl.
Sreda, 29. 5. – sv. Maksim Emonski, škof
Kopanj
19.00
+ IVAN ERČULJ
ČETRTEK, 30. 5. – SVETO REŠNJE TELO IN KRI, ZAPOVEDANI PRAZNIK
Kopanj
9.00
V ČAST SRCU JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU
Kopanj
19.00
+ JOŽE ADAMIČ, obl.
Petek, 31. 5. – Obiskanje Device Marije, praznik, zaključek šmarnic
Kopanj
19.00
+ JOŽEF, obl.; sin JOŽE BAHOVEC
Prva sobota, 1. 6. – sv. Justin, mučenec, pred sv. mašo na voljo tuji spovednik za
tiste, ki opravljajo pet prvih sobot
Kopanj
9.00
ZA ŽUPLJANE
9. NEDELJA MED LETOM, 2. 6. 2013
Kopanj
7.30
+ JANEZ NUČIČ, BUCOVARJEV,
po maši bo procesija, če bo lepo vreme
Kopanj
10.00
+ METOD BENEDIK

OBVESTILA:
PRVO SVETO OBHAJILO
Danes bo naših devet prvoobhajancev prvič prejelo
Jezusa pod podobo kruha v svoje nedolžne duše. Vsa župnija
se z njimi veseli. Posebno odgovornost pa imajo njihovi starši,
da bi to seme otroške vere vedno bolj gojili z molitvijo, z
nedeljsko sveto mašo, z zgledom, da bi raslo v zrelo vero. V
tem jih mora podpirati tudi vsa župnija. Včeraj so svoje duše
očistili v zakramentu Božjega usmiljenja – sveti spovedi.
Samo Jezus je edini odrešenik. Govori nam: »Jaz sem kruh življenja. Kdor
pride k meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen« (Jan 6, 35).
PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA je zapovedan.
V nedeljo, 2. 6., bo po prvi sv. maši procesija, če bo lepo vreme. Jezusa bomo
prosili, naj blagoslovi nas, naše delo, naša polja. Stara modrost nas uči, da je brez
Božjega blagoslova naše delo prazno. Po stari navadi naredite oltarje. Med
procesijo molimo.
Molitev v letu vere:
Moj Bog, verujem vate,
molim te, upam vate
in te ljubim nad vse.
Prosim te odpuščanja za tiste,
ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in te ne ljubijo.

na KOPANJU 2013:
Kopanjski animatorji smo se dobili v petek, 10. maja, na uvodnem sestanku za
oratorij. Na njem smo se dogovorili o naslednjem:
Letošnji kopanjski oratorij bo potekal ob koncu poletnih počitnic, to je:

19.–25. 8. 2013 (od ponedeljka do nedelje).
Novost letošnjega oratorija je (na priloženem listku in spletni strani)

natečaj za ORATORIJSKI LOGOTIP.
Z njim želimo vse otroke iz župnije dodatno spodbuditi in njihovo pomoč vključiti
v načrtovanje oratorija.
Več na www.oratorij.net/kopanj ali 051 256 192 (Timotej Gruden).

