Zadeva: Prošnja za nujno pomoč ob potresu v Nepalu, k čemur
vabi tudi papež Frančišek
Katastrofalni potres v Nepalu, ki se je zgodil v soboto, 25. aprila 2015, je
prizadel 8 milijonov ljudi. Mnogi med njimi so žal izgubili tudi svoje
najbližje. Porušenih je bilo preko 600.000 domov, še veliko več pa je
razpokanih in še nevarnih za bivanje. Tako je več kot 2,8 milijona ljudi
ostalo brez strehe nad glavo in sedaj najbolj nujno potrebujejo začasno
bivališče, hrano in vodo.
Na Slovenski karitas smo takoj v nedeljo začeli z dobrodelno akcijo
zbiranja sredstev za najnujnejšo pomoč prizadetim ljudem ob potresu v
Nepalu. V teh dneh smo lokalni Karitas v Nepalu že nakazali 15.000 EUR
zbranih sredstev.
Iskreno vas prosimo, da vaše župljane spodbudite k bratski ljubezni in
solidarnosti z vsemi, ki so v Nepalu ostali brez doma in najnujnejših
življenjskih potrebščin. V ta namen vam bomo v prihodnjem tednu poslali
po župnijah položnice in 2 plakata (pred nedeljo, 10. maja). Če je možno,
vas prosimo, da ljudi povabite k pomoči Nepalcem že to nedeljo
(pošiljamo vam primer položnice v priponki, kjer so podatki za nakazilo).
Če je možno, pa vas prosimo, da tudi v oznanilih ali na vidnem mestu v
vaši župniji objavite račun, kamor je mogoče nakazati sredstva za pomoč:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
SI 56 0214 0001 5556 761
Namen: Potres Nepal
Sklic: SI00 880
Koda namena: CHAR
BIC banke: LJBASI2X
Hvala vsem za vsakovrstno podporo prebivalcem Nepala v teh težkih
trenutkih!
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CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
162. Kje obstaja edina Kristusova Cerkev?
Edina Kristusova Cerkev kot ustanovljena in urejena družba na svetu
obstaja v (subsistit in) katoliški Cerkvi. To vodijo Petrov naslednik in
škofje, ki so v občestvu z njim. Samo po njej je mogoče doseči vso
polnost zveličavnih sredstev, ker je Gospod zaupal vse dobrine nove
zaveze samo zboru apostolov s Petrom na čelu.
163. Kako naj gledamo na nekatoliške kristjane?
V Cerkvah in cerkvenih skupnostih, ki so se ločile od polnega občestva s
katoliško Cerkvijo, je mogoče najti veliko prvin posvečenja in resnice.
Vsi ti darovi prihajajo od Kristusa in sami po sebi kličejo h katoliški
edinosti. Udje teh Cerkva in skupnosti so utelešeni v Kristusa po krstu,
zato jih priznavamo kot brate.

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

164. Kako naj si prizadevamo za edinost kristjanov?
Hrepenenje po obnovljeni edinosti med vsemi kristjani je Kristusov dar
in klic Svetega Duha. Tiče se vse Cerkve in se udejanja s spreobrnjenjem
srca, z molitvijo, medsebojnim bratskim poznanjem, s teološkim
dialogom.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2015_05_03.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

Imre Jerebic,
generalni tajnik Slovenske karitas

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 4. 5., sv. Florijan (Cvetko), mučenec
Velika Račna 19.00 + JOŽE SEVER, obl., šmarnice
Torek, 5. 5., sv. Gotard, škof
Velika Račna 19.00 + DUHOVNIKI IVAN KOGOVŠEK,
MARTIN ŠTUPNIK IN VIKTOR PRISTOV, šmarnice
Sreda, 6. 5., sv. Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov
Velika Račna 19.00 + PILERJEVI (nar. BEZGOVI), šmarnice
Četrtek, 7. 5., sv. Gizela, opatinja
Kopanj 19.00 + JANEZ ZABUKOVEC, JOŽE KASTELIC, šmarnice
Po maši češčenje sv. R. t.
h
Ob 20 srečanje za bralce beril.
Petek, 8. 5., sv. Viktor, obletnica posvetitve ljubljanske stolnice
Kopanj 19.00 + IVANA LUŽNIK, obl., šmarnice
Sobota, 9. 5., sv. Izaija, prerok
Kopanj 19.00 + LUDVIK GRUDEN, šmarnice
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 10. 5. 2015, nedelja turizma
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STARŠI MEŽAN
Ponedeljek, 11. 5., sv. Mamert, škof
Velika Račna 19.00 + JOŽEFA PERME, obl. (MEDVEDOVA), šmarnice
Torek, 12. 5., CELODNEVNO ČEŠENJE SV. REŠNJEGA TELESA
Kopanj
9.00 + JOŽEF NUČIČ (dar. JAPLJEVI)
Kopanj 18.00!! + JOŽEF PODERŽAJ, litanije Srca Jezusovega,
blagoslov in zahvalna pesem
Sreda, 13. 5., sv. Fatimska Mati Božja
Velika Račna 19.00 + DARJA, JOŽE PODRŽAJ, šmarnice
Četrtek, 14. 5., GOSPODOV VNEBOHOD, SLOVESNI PRAZNIK
Kopanj
9.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
Kopanj 19.00 + STANE OKORN, šmarnice
Petek, 15. 5., sv. Izidor, kmet
Kopanj 19.00 + ALOJZ NUČIČ, šmarnice
Sobota, 16. 5., sv. Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
Kopanj 19.00 + JOŽE PALČAR, šmarnice

7. VELIKONOČNA NEDELJA, 17. 5. 2015,
nedelja sredstev družbenega obveščanja
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 V ZAHVALO KOPANJSKI MARIJI (Š.)

OBVESTILA:
Danes je 10. sv. maša gasilska. Pri tej maši bomo posebej prosili za vse
pokojne gasilce, naj jih Gospod nagradi, vsem živim pa naj da blagoslov pri
njihovem nesebičnem delu.
V četrtek, 7. maja, ob 20.00 uri lepo vabljeni na srečanje VSI BRALCI BERIL
pri delavniških in nedeljskih mašah. Do sedaj vas je 34. Hvala, da ste se
odzvali v takem številu. Vsi vemo za pregovor: Brez vaje ni mojstra. Povabil
sem tudi g. dekana Janeza Šketa, da nam bo v začetku spregovoril o branju
Božje besede.
Prihodnjo nedeljo, 10. 5., bo po 10. maši sestanek za starše
prvoobhajancev. Vabljeni!
Lepa zahvala vsem, ki ste priskočili na pomoč pri spravilu drv za ogrevanje
župnišča. Bog povrni!
Šmarnice. Letos so šmarnice prve tri dni v tednu v Veliki Račni, druge tri
dni pa na Kopanju. Otroci bodo dobivali posebne karte za igro »spomin«. K
šmarnicam vabljeni vsi otroci in družine.
CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA 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 sadi in seje, ampak Bog, ki daje rast! (sv. Pavel)
Spored češčenja:
ob 9.00 sv. maša
od 14h do 15h Mala Račna
od 10h do 11h V. Ilova Gora in Gabrje
od 15h do 16h Velika Račna
od 11h do 12h Čušperk
od 16h do 17h Predole
ob 17.00 člani ŽPS, 17.45 vsi šolarji in birmanci;
ob 18.00 sv. maša, pridiga p. Branko Petauer iz Stične.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 10. maj
Gregor Valentinčič
Marija Novak
Matej Zupančič
Tatjana Zupančič

730
10h

nedelja, 17. maj
Marjeta Valentinčič
Nada Kastelic
Katja Škoda
Aleš Kastelic

