BOLNIKI IN OSTARELI. V ponedeljek, 21. dec., dopoldne bom obiskal bolne
in ostarele za praznike. Tiste, ki jih ne obiščem na prve petke, prijavite.
JEZUS TRKA NA SRCA VSEH LJUDI. V Domu za ostarele v Grosupljem pa
bomo duhovniki tudi obiskali bolne.
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 od kapele sv. Marjete v Veliki Račni odhod 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):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1930
April je bil večinoma deževen, prav tako tudi maj. Vreme je zelo oviralo
delo na polju. Letina kaže dobro. Na Kopanju sem posadil 8 mladih jablan
in 6 orehov ter nekaj češpelj.
Ves mesec maj je bilo bolj deževno vreme. Na prvi tukajšnji romarski
shod na vnebohod je bilo zelo veliko ljudstva. Vso grajo pa zaslužijo
gostilničarji, ki so kljub župnikovim prošnjam in opominom imeli ta dan
plese, razen Kasteličeva gostilna v Predolah.
Dne 1. junija so igrali člani Katoliškega prosvetnega društva iz Dravelj
veseloigro Utopljenca ob zelo obilni udeležbi. Dne 2. junija so šli šolski
otroci na izlet v Ljubljano.
Dne 23. junija so dobili na Slivnici nov bronast zvon z glasom H, teža 292
kg. Na praznik sv. Petra in Pavla je domači župnik blagoslovil zvon. Ulila ga
je zvonarna v Št. Vidu nad Ljubljano in ima lep, čist glas. Na zvonu je
podoba križa in napis: »Kuge, lakote in vojske reši nas, o Gospod! 1930.«
Dne 22. junija je 16 otrok prejelo prvo sv. obhajilo.
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_12_13.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 25, leto: VIII, 13. december 2015

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, 14. 12., sv. Janez od Križa, duhovnik
Kopanj 17.00 + ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE
Torek, 15. 12., sv. Marija di Rossa, redovnica
Kopanj 17.30!! + JOŽEFA POTOKAR, NEJC RIHTARŠIČ
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 16. 12., sv. Albina, mučenka
Kopanj 17.00 + ALOJZ, JANEZ, JOŽE, BUCOVARJEVI
Četrtek, 17. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo ministranti)
Kopanj 18.00 + V ČAST MARIJI ZA BLAGOSLOV IN SREČO (Žalna)
Petek, 18. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo birmanci/-ke)
Kopanj 18.00 + MARTIN, MARTINA HOSTNIK
Sobota, 19. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo člani ŽPS)
Ob 17.30 pride spovednik iz Ljubljane.
Kopanj 18.00 + MATJAŽ, ATA VINKO MEHLE
4. ADVENTNA NEDELJA, 20. 12. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + HROVAT, OVEN, ZAJČEVI
Kopanj 16.00 ŽIVA, +DRUŽ. PESTOTNIK, PETERLIN
– SPOVEDOVANJE (dekanijski duhovniki)
Ponedeljek, 21. 12., pride luč iz Betlehema, BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
(Marijo nosijo zastopniki zakonskih skupin)
Kopanj 18.00 + JOŽEF PODERŽAJ, 1. obl.
Torek, 22. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo gasilke)
Kopanj 18.00 + FRANČIŠEK PERME, 30. dan
Sreda, 23. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo gasilci)
Kopanj 18.00 + STARŠI ŠKULJ
ČETRTEK, 24. 12., SVETI VEČER, BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
Kopanj 20.00 V ZAHVALO
PETEK, 25. 12., BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
Kopanj
0.00 POLNOČNICA ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANČIŠKA MEHLE, obl.
Sobota, 26. 12., sv. Štefan, diakon, mučenec
Kopanj
7.30 + KODROVI
Kopanj 10.00 + DRUŽ. ŠKODA, MOHORČIČ

NEDELJA SV. DRUŽINE, 27. 12. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEF ŠTEH

OBVESTILA:
Danes, na 3. adventno nedeljo, vas animatorji vabimo, da se po maši malo
zadržite zunaj pred cerkvijo in pokramljate ob svežih piškotih ter toplem
čaju in kuhančku. Za vse je na voljo tudi dovolj mahu za postavitev jaslic
doma. Vnaprej se vam zahvaljujemo za prostovoljne prispevke, ki bodo
porabljeni za povrnitev stroškov ter ogrevanje cerkve v predprazničnih
dneh.
Od četrtka, 17. dec., bo potekala božična devetdnevnica s pobožnostjo
MARIJO NOSIJO in pesmijo: KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE, MOLIMO! Po sv.
maši bodo zastopniki skupin v procesiji nosili Marijin kip. Na koncu bodo
vsi otroci vsak večer dobili ovčko za svoje jaslice doma. Cerkev bo vse dni
ogrevana. Vabimo tudi matere z malčki.
Pred nami so božični prazniki. Najvažnejša je DUHOVNA OBNOVA, dobra
sv. spoved in prejem sv. obhajila v letu Božjega usmiljenja. 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!
Iz Ljubljane pride spovednik v soboto, 19. dec., ob 17.30. Na 4. adventno
nedeljo, 20. dec., ob 16.00 pridejo štirje spovedniki iz dekanije. Fantje in
dekleta ste vabljeni k spovedi v soboto ob 17. 30 ali v nedeljo ob 16.00 uri.
Lepo je, da greste po možnosti k spovedi v domači župniji (pridejo tuji
spovedniki), da daste zgled mlajšim – starši svojim otrokom.
Iz Rakovnika so sporočili, da bodo tam spovedovali od četrtka (17. 12.) od
9. do 12. ure in od 15. do 19. ure
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 20. december
Lucija Šteh
Natalija Gruden
Matej Zupančič
Milena Pestotnik

730
10h

nedelja, 27. december
Kristina Starec
Mihaela Ceglar
Urška Škoda
Monika Perme

