Kaj je svetovni dan mladih?
Svetovni dan mladih (SDM) je letni shod katoliške mladine, ki ga je
osnoval papež Janez Pavel II. Na letni ravni se praznuje po škofijah, na svetovni
ravni pa na vsake dve ali tri leta na različnih lokacijah pripravijo mednarodno
srečanje mladih.
Udeleži se ga več sto tisoč ljudi. Toliko mladih na enem samem kraju človek ne sreča nikjer drugje.
In vsi si želijo skupaj praznovati, na novo odkrivati svojo vero in spoznavati Cerkev kot veliko
občestvo, ki presega meje in kulturne razlike. Veselje, duhovnost, glasba, molitev, ples, sv. maše in
gledališče – to je pravo praznovanje!

SDM 2016: Blagor usmiljenim
Papež letos vabi mlade na mednarodno srečanje v Krakow (Poljska).
Potekalo bo od 26. 7. do 31. 7.

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 3, leto: IX, 7. februar 2016

Okvirni program:
Lahko se udeležiš priprave na praznovanje, ki bo 20. do 25. julija 2016. Nastanjeni bomo po
posameznih ŠKOFIJAH širom Poljske. Vsaka škofija pripravlja za romarje, ki bodo prišli s celega
sveta, poseben program, ki vključuje tudi spoznavanje Poljske.

Program tedna SDM:
Torek, 26. julij:
prihod v Krakov in registracija, nastanitev
otvoritev SDM s sv. mašo
Sreda, 27. julij:
dopoldne kateheza s škofom
''Sejem poklicanosti''
festival mladih
Četrtek, 28. julij:
dopoldne kateheza s škofom
''Sejem poklicanosti''
zvečer dobrodošlica sv. očetu

Petek, 29. julij:
dopoldne kateheza s škofom
''Sejem poklicanosti''
zvečer križev pot
Sobota, 30. julij:
dopoldne romanje do prostora, kjer bo
potekala vigilija
zvečer vigilija s sv. očetom
po vigiliji nočni počitek na prizorišču zaključka
Nedelja, 31. julij:
dopoldne sv. maša s sv. očetom, zaključek SDM

Kako se prijaviš?
Prijavnico in vse podatke dobiš na spletni strani društva Skam:
http://www.drustvo-skam.si/sdm/30_info_in_prijave.php
Cena za teden SDM (skupaj s prevozom in hrano): 332 €.
Cena za teden SDM in teden pred SDM: 392 €.
V stroške je vštet tudi solidarnostni prispevek (10 €), s katerim pomagamo mladim
iz tretjega sveta, da se lahko udeležijo dogodka.

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/2016_02_07.pdf

OBHAJANJE KRŠČANSKE SKRIVNOSTI
218. Kaj je liturgija?
Liturgija je obhajanje Kristusove skrivnosti, zlasti njegove velikonočne
skrivnosti. V njej se z izvrševanjem duhovniške službe Jezusa Kristusa z
znamenji razodeva in uresničuje posvečenje ljudi. V njej Kristusovo
skrivnostno telo, glava in njegovi udje, izvršuje javno češčenje, ki gre
Bogu.
219. Kakšno mesto zavzema liturgija v življenju Cerkve?
Liturgija, najodličnejše sveto opravilo, sestavlja vrhunec, h kateremu
teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njena
življenjska moč. Po liturgiji Kristus v svoji Cerkvi, z njo in po njej
nadaljuje delo našega odrešenja.
220. V čem obstaja zakramentalni red odrešenja?
Zakramentalni red odrešenja obstaja v tem, da z obhajanjem
zakramentov Cerkve, zlasti evharistije, posreduje sadove Kristusovega
odrešenja, "dokler ne pride" (1 Kor 11,26).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 8. 2., sv. Jožefina Bakhita, sužnja, Prešernov dan
Kopanj 17.00 + MARIJA ZABUKOVEC (cerkev)
Torek, 9. 2., sv. Apolonija, devica in mučenka, zavetnica zoper bolezni zob
Kopanj 17.30!! + JOŽEF PODERŽAJ (učilnica)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 10. 2., pepelnica, strogi post
Kopanj 17.00 V ZAHVALO IN ZA ZDRAVJE (K. S.)
Četrtek, 11. 2., Lurška Mati Božja
Kopanj 17.00 ZA SVETOST BOGOSLOVCEV IN BOGU
POSVEČENIH OSEB (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 12. 2., sv. Feliks, opat, postni petek, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + KRISTIJAN PALČAR (cerkev)
h
Ob 20 srečanje za mladino. Lepo vabljeni!
Sobota, 13. 2., sv. Jordan Saški, redovnik
Kopanj 17.00 V DOBER NAMEN (B) (učilnica)
1. POSTNA NEDELJA, 14. 2. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE in BUCOVARJEVI
Ob 14h križev pot iz Račne.
Ponedeljek, 15. 2., sv. Klavdij, redovnik
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK PERME, ml. (učilnica)
Torek, 16. 2., sv. Julijana Koprska, mučenka
Kopanj 17.00 + DARKO ŠARAC
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 17. 2., sv. Silvin, škof
Kopanj 17.00 V ČAST SV. JOŽEFU ZA NOVE IN
SEDANJI ZAKONSKI SKUPINI (učilnica)
Četrtek, 18. 2., sv. Frančišek Regis, duhovnik in mučenec
Kopanj 17.00 + V ZAHVALO IN PROŠNJO (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 19. 2., sv. Konrad, spokornik, postni petek
Kopanj 17.00 + BRADAČEVI (učilnica)
h
Ob 20 srečanje za mladino. Lepo vabljeni!

Sobota, 20. 2., sv. Jacinta in Frančišek, fatimska pastirčka
Kopanj 17.00 + MARIJA, FRANC POTOKAR, obl. (učilnica)
2. POSTNA NEDELJA, 21. 2. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, STARŠI PAJK
Ob 14h križev pot iz Račne.

OBVESTILA:
Na vsako postno nedeljo bo ob 14.00 križev pot iz Velike Račne. Vabljeni
tudi mladi, posebej birmanci! Ob petkih pa bo 15 minut pred sv. mašo.
ZAHVALA
Lepa zahvala za velikodušno pušico za ogrevanje cerkve. Bog povrni!
SDM 2016: Blagor usmiljenim
Papež letos vabi mlade na mednarodno srečanje v Krakow (Poljska).
Potekalo bo od 26. 7. do 31. 7. (Več najdete na zadnji strani oznanil.)
KRSTNI BOTRI
Vloga krstnih botrov je, da pomagajo staršem pri krščanski vzgoji otroka.
Če sta dva botra, morata biti moški in ženska, ne dve ženski ali dva moška.
Predvsem pa morata otroka spremljati z molitvijo.
Po družinah molite k sv. Jožefu za družine. »Pozdravljen sveti Jožef,
Davidov sin, pravični in čisti. Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med
vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Device Marije, tvoje zveste
neveste. Sveti Jožef, vredni varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za
nas grešnike. Izprosi nam Božjo Modrost, sedaj in ob naši smrtni uri.
Amen.«
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 14. februar
Marjeta Valentinčič
Natalija Gruden
Ivanka Šircelj-Žnidaršič
Anton Kušar

730
10h

nedelja, 21. februar
Kristina Starec
Mihaela Ceglar
Nataša Zaviršek
Tadeja Gruden

