Po stari navadi se na sveti večer pokadi in z blagoslovljeno vodo blagoslovi
svoje domove in gospodarska poslopja in moli rožni venec, ki se ga konča
ob jaslicah. Otrokom lahko razložite namen blagoslova posameznega
prostora.
Ob 23.30 uri bo zbor za odhod od kapele sv. Marjete v Veliki Račni k
polnočnici z baklami in molitvijo rožnega venca.
Že naprej boglonaj vsem, ki boste pripravili jaslice in okrasili, počistili
cerkev, in pritrkovalcem.

ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):

Številka: 25, leto: VII, 14. december 2014

Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Dne 3. in 17. januarja 1926 je prosvetno društvo priredilo po romanu
Ben Hur svetopisemsko igro »Mesija«. Predstava, ki je bila v gasilnem
domu v Račni, je bila ljudem zelo všeč.
V požiralnikih v Rebri so pričeli trebiti in razstreljevati skale, da bi voda
hitreje odtekala. Za to delo je država nakazala 60.000 dinarjev.
Dne 11. marca 1926 je bil prvi semenj na Čušperku, ki se je odprl s sv.
mašo v grajski kapeli. Semenj je bil še dosti dobro obiskan.
V drugi polovici meseca marca se je v župniji pojavila huda influenca.
Redke so bile hiše, kjer ne bi imeli bolnika. Ponekod so zboleli vsi v družini.
Nekaj starejših oseb je bolezen spravila v grob. Vzrok bolezni je hitro se
menjajoča temperatura: zjutraj ledeno mrzlo, čez dan toplo, nekaj dni
toplo in južno, potem pa zopet prav strupen mraz.
Ves april je bil nenavadno suh in topel. Na Kopanju nam je v vodnjaku
zmanjkalo vode in so jo kakih 14 dni vozili iz Račne. Mesec maj je bil
večinoma deževen.
V nedeljo, 6. junija 1926, smo imeli prvo procesijo v svetem letu iz
kapele v Račni v župnijsko cerkev.
Dne 7. junija 1926 smo za šolsko mladino izpeljali izlet na Šmarno goro,
kjer so pri maši otroci prav lepo peli.
Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2014_12_14.pdf

IZ BOŽIČNEGA VOŠČILA SLOVENSKIH ŠKOFOV
Ko se je zdelo, da so preroštva utihnila, da se je nebo zaprlo in da se je
tema zgostila do skrajnosti; ko se je zdelo, da je beseda umrla, da se je Bog
umaknil in da se noč ne bo nikoli več prevesila v jutro, je Bog pokazal, da
še vedno bedi nad človekom.
Božično sporočilo je za nas kristjane povabilo, da tudi mi odidemo na
obrobje, tja, kjer je človek, in naredimo vse, da bo ta človek deležen
odrešenja, da bo deležen ljubezni. Potem naj v istem duhu začne srečevati
ljudi, skrbeti za njihovo dostojanstvo, jim pomagati k veselju ob zavesti, da
so tudi oni Božji otroci, sprejeti in ljubljeni. Božič nas spodbuja, naj
postanemo dejavni sodelavci Besede pri prinašanju sporočila o
dostojanstvu vsakega človeka in odrešenosti človeškega rodu.
Slovenski škofje vsem duhovnikom, diakonom, bogoslovcem in
semeniščnikom, vsem redovnicam in redovnikom, vsem sodelavcem v
pastorali, vsem mamam in očetom pa tudi vsem otrokom in mladim
voščimo veselo praznovanje božične skrivnosti. Na poseben način želimo,
naj v rojstvu Božjega Sina polnost dostojanstva doživijo vsi ostareli, bolni
in osamljeni, vsi ubogi in tisti, ki doživljajo krivico, izkoriščanje in prezir. Vsi
naj doživijo, da je Bog zanje prišel v deželo, v kateri se je zdelo, da je v njej
umrlo upanje.
V novem letu pa vsem voščimo: Gospod naj bo vedno z vami in naj stori,
da boste vi vedno z njim. Vaši škofje.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 15. 12., sv. Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
Kopanj 17.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI
Torek, 16. 12., sv. Adela
Kopanj 17.00 V ČAST MATERI BOŽJI V ZAHVALO (S. K.)
Sreda, 17. 12., BOŽIČNA DVETDNEVNICA (Marijo nosijo ministranti.)
Kopanj 18.00 + KRISTIJAN PALČAR
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Četrtek, 18. 12., BOŽIČNA DVETDNEVNICA (Marijo nosijo birmanci/-ke.)
Kopanj 18.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Petek, 19. 12., BOŽIČNA DVETDNEVNICA (Marijo nosijo člani ŽPS.)
Kopanj 18.00 + FRANČIŠEK ŠKODA, obl.
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Ob 20h je v Grosuplju adventno srečanje za fante in dekleta iz župnij naše
dekanije in možnost sv. spovedi.
Sobota, 20. 12., BOŽIČNA DVETDNEVNICA (Marijo nosijo fantje.)
Ob 17.30 bo spovedoval tuj spovednik, redovnik lazarist.
Kopanj 18.00 + LUDVIK KRIŽMAN
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
4. ADVENTNA NEDELJA, 21. 12. 2014
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA ZABUKOVEC
Kopanj 15.30 sv. maša V ZAHVALO MATERI BOŽJI in
SPOVEDOVANJE (dekanijski spovedniki)
Ponedeljek, 22. 12., BOŽIČNA DVETDNEVNICA (Marijo nosijo gasilke.)
Kopanj 18.00 + TEREZIJA JAMNIK, Mala Il. G.
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Torek, 23. 12., BOŽIČNA DVETDNEVNICA (Marijo nosijo gasilci.)
Kopanj 18.00 + JOŽE PALČAR, 30. dan
Sreda, 24. 12., SVETI VEČER, BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Kopanj 20.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI
ČETRTEK, 25. 12., BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
Kopanj
0.00 POLNOČNICA ZA ŽUPLJANE

Kopanj
7.30 + STARŠI MEŽAN
Kopanj 10.00 + FRANČIŠKA MEHLE, obl., Čušperk
Petek, 26. 12., sv. Štefan, prvi mučenec, dan samostojnosti, praznik
Kopanj
7.30 + STARŠI PERKO
Kopanj 10.00 + ALOJZ NUČIČ
Sobota, 27. 12., sv. Janez apostol, evangelist
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA BAHOVEC
NEDELJA SVETE DRUŽINE, 28. 12. 2014
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON MARKELJ

OBVESTILA:
Pred nami so božični prazniki.
Najvažnejša je DUHOVNA OBNOVA, dobra sv. spoved in prejem sv.
obhajila. Brez duhovne prenove (sv. spovedi) za kristjana ni božiča! Sv.
Avguštin nam pravi: »Če se Kristus tisočkrat rodi, če se ne rodi v tvojem
srcu, je vse zaman.« NAJ NE BO NOBENEGA, KI BI SI DRZNIL PREJETI SV.
OBHAJILO NA BOŽIČ, KO ŽE LETA NI BIL PRI SV. SPOVEDI!
Mladi fantje in dekleta so vabljeni k spovedi v petek, 19. 12., ob 20.00 v
Grosuplje, kjer bo srečanje za mlade iz vseh župnij naše dekanije, vsi pa na
Kopanj na 4. adventno nedeljo, 21. dec., ob 15.30, ko pridejo tuji
spovedniki, ali v soboto, 20. dec., ob 17.30, ko pride spovednik iz
Ljubljane.
Z Rakovnika so sporočili, da bodo tam spovedovali od četrtka (18. 12.)
do torka (23. 12.) od 9. do 12. ure in od 15. do 19. ure.
Od torka, 16. dec., bo devetdnevnica pred božičem s pobožnostjo MARIJO
NOSIJO in pesmijo: KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE, MOLIMO! Po sv. maši
bodo zastopniki, kakor so napisani v oznanilih, v procesiji nosili Marijin kip.
Za Marijo se bo v temni cerkvi vsak večer razvila procesija: svetile bodo
samo lučke, ki jih bodo nosili otroci – tudi malčki z materami. Na koncu
bodo vsi otroci vsak večer dobili ovčko za svoje jaslice doma. Cerkev bo
vse dni ogrevana. Vabimo tudi matere z malčki.
BOLNIKI IN OSTARELI. Ta teden bom v sredo, 17. dec., dopoldne obiskal
bolne in ostarele in jim prinesel Jezusa v sv. obhajilu. Tiste, ki jih ne
obiščem na prve petke, prijavite po maši ali na mob. 041 654 445. JEZUS
TRKA NA SRCA VSEH LJUDI. V Domu za ostarele v Grosupljem pa bomo
duhovniki obiskali bolne 17. dec.

