VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Ti trije dnevi pomenijo vrhunec celotnega liturgičnega leta. Bogoslužje želi
v teh dneh ponavzočiti dogodke zadnjih dni Jezusovega življenja.
Na veliki četrtek je ob 9.00 v ljubljanski stolnici posvetitev svetih olj. Po
končani večerni sv. maši pa ste po stari navadi vabljeni eno uro k češčenju
Jezusa v ječi. Apostolom je dejal: »Niste mogli eno uro čuti z menoj?« Tudi
za nas to velja, če bi preslišali njegove besede.
Na veliki petek je strogi post in zdržek mesa. Tudi otrokom povejmo, da
zaradi Jezusa, ki je ta dan toliko za nas trpel, ne bomo jedli mesa. Odrasle
veže post, da se samo enkrat na dan najemo do sitega. Pri obredih je
pušica za kristjane v Palestini.

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 6, leto: VIII, 22. marec 2015

Na veliko soboto je ob 7.00 blagoslov ognja in vode, potem pa blagoslov
jedil po vaseh: Velika Račna ob 9.00, Čušperk ob 9.30, Velika Ilova Gora ob
10.00, Gaberje ob 10.30, Mala Račna ob 11.00, Predole ob 11.30, Kopanj
ob 16.00. Darovi ob blagoslovu jedil so za duhovnika. Jezus pravi: »Delavec
je vreden svojega plačila.« Ob 15.00 vabljeni k molitvi ob božjem grobu,
kjer se bo izpostavilo Najsvetejše.
Na veliko noč bo ob 7.00 uri vstajenje, procesija, če bo lepo vreme, in
slovesna sv. maša.
Otroci v velikem tednu nimajo verouka, pridejo pa naj k sv. tridnevju:
veliki četrtek, veliki petek, velika sobota. Ko bodo po procesiji prinesli tri
listke, jih čaka presenečenje. Na veliko soboto bodo pri maši dobili svečke,
da bodo še lepše spremljali velikonočno bedenje.
Zahvala vsem, ki tako ali drugače pomagate pri življenju župnije.
Vsem Bog povrni!
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
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/2015_03_22.pdf

VELIKI ČETRTEK
S slovesno mašo na večer tega dne obhajamo spomin
postavitve zakramentov svete evharistije in mašniškega
posvečenja. Pri zadnji večerji nam je dal Kristus poseben dar,
ki naj bi nas spominjal na njegovo veliko ljubezen do nas ljudi.
Po evharistiji sega Kristusovo odrešenje v življenje vseh ljudi.

VELIKI PETEK
To je edini dan v letu, ko ni svete evharistične daritve,
saj veliki in večni duhovnik sam daruje na oltarju križa
svoje življenje. Bogoslužje velikega petka ima tri dele:
opravilo Božje besede, češčenje križa, obhajilo.

VELIKA SOBOTA
Ta dan se mudimo pri Jezusovem grobu in
premišljujemo njegovo trpljenje in smrt. Šele pri
velikonočni vigiliji nas prevzame velikonočno veselje.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL – Ta blagoslov naj
bi v nas zbudil smisel in hvaležnost za velike božje
darove, ki izhajajo iz velike noči.
VELIKONOČNA VIGILIJA – Pomeni veselo čakanje v
molitvi na Kristusovo vrnitev. Bogoslužje velikonočne
vigilije ima štiri dele: slavje luči ter besedno, krstno in
evharistično bogoslužje.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 23. 3., sv. Rebeka, redovnica
Kopanj 17.30 + ALOJZIJA, IVAN PERME
Torek, 24. 3., sv. Katarina Švedska, redovnica
Kopanj 17.30 + FRANČIŠEK PERME, 7. dan
po maši molitveno občestvo
Sreda, 25. 3., Gospodovo oznanjenje, slovesni praznik
Kopanj
9.00 + FRANČIŠKA ZUPANČIČ
Kopanj 17.30 + STANISLAV, JOŽE ŠKUFCA, ANA JERIČ
Četrtek, 26. 3., sv. Evgenija, mučenka
Kopanj 17.30 + JANEZ SEVER, obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 27. 3., sv. Peregrin, redovnik, pred sv. mašo križev pot
Velika Račna 17.30 + JOŽE, DRUŽINA AHČIN
Ob 20.30 bo v Grosupljem srečanje za mladino iz dekanije. Lepo vabljeni!
Sobota, 28. 3., sv. Vojan (Bojan), knez
Velika Račna 17.30 + JOŽE PALČAR
---------- PREHOD NA POLETNI ČAS ----------

CVETNA NEDELJA, 29. 3. 2015, pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja!
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANA, JOŽE OVEN
Kopanj 16.00 + STANISLAV BAHOVEC
Priprava na spoved in spovedovanje treh spovednikov!
Ponedeljek, 30. 3., sv. Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda
Velika Račna 19.00 + MINKA PALČAR
Torek, 31. 3., sv. Gvido, opat
Velika Račna 19.00 + GORNJI VRBETOVI
Sreda, 1. 4., sv. Agapa (Ljuba) in Irena, mučenki
Kopanj 19.00 + FRANC ZAVIRŠEK
VELIKI ČETRTEK, 2. 4.
Kopanj 19.00 + DANILO, DARKO KOŠIR
Po maši češčenje Jezusa v ječi.
VELIKI PETEK, 3. 4., strogi post
Ob 18.30 spovedovanje – pride tuj spovednik.
Kopanj, ob 19.00 začetek obredov, pušica gre za kristjane v Palestini.

VELIKA SOBOTA, 4. 4.
Kopanj 19.30! + FRANC KASTELIC, obl.
VELIKA NOČ, 5. 4. 2015, VSTAJENJE
Če bo lepo vreme, bo velikonočna procesija.
Kopanj
7.00 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ, DRUŽ. ERČULJ, obl.
Pri obeh sv. mašah darovanje za popravilo zvonika in ureditev zvonjenja.

OBVESTILA:
Danes, na tiho nedeljo, dobite po maši oljke. Prostovoljni prispevki gredo
za popravilo primorskih cerkva. Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne. K
branju posebej vabljeni birmanci!
Danes ob 16.00 bo v Žalni koncert dekanijskih pevskih zborov, med
katerimi je tudi naš. Lepo vabljeni!
Naši škofje nas prosijo, da se že jutri, 23. marca, oz. čim prej v prihodnjih
dneh z veljavnim osebnim dokumentom oglasite na upravni enoti ter z
oddajo svojega podpisa (obrazec podpišete vpričo uradnika!) izrazite
podporo referendumu, na katerem bomo lahko zaščitili vrednoto
zakonske zveze in pravice otrok.
Ta teden je posvečen družini, zato več molimo za Božjo ustanovo družine,
ki je tako napadena.
Pred nami so veliki dnevi Gospodovega trpljenja in vstajenja. A brez
duhovne obnove – iskrene spovedi ni velike noči! SPOVEDOVANJE Z VEČ
DUHOVNIKI bo na cvetno nedeljo ob 16. uri med sv. mašo, na veliki petek
pa bo med obredi spovedoval duhovnik iz Ljubljane. Prišel bo že ob 18.30.
Možnost za velikonočno spoved imate v velikem tednu tudi na Rakovniku
dopoldne in popoldne.
V ponedeljek, v torek in v sredo (30. in 31. 3. in 1. 4.) bom obiskoval
bolnike za veliko noč. V Čušperku v sredo. Nove prijavite!
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 29. marec
Nada Kastelic
Marjeta Valentinčič
Bernarda Zajc
Ivanka Šircelj Žnidaršič

730
10h

nedelja, 5. april
Božo Perko
Lucija Šteh
Jože Berdajs
Milena Pestotnik

