Svetovni dan mladih v Krakovu. Papež bo z mladimi od 27. do 31. julija 2016.

»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« (Mt 5,7)
Predragi mladi, prišli smo do zadnjega dela našega romanja v Krakov, kjer bomo julija
skupaj praznovali XXXI. svetovni dan mladih (SDM). Na dolgi in zahtevni poti nas vodijo
Jezusove besede iz »govora na gori«. Naše potovanje smo začeli leta 2014, ko smo skupaj
razmišljali o prvem blagru: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo«
(Mt 5,3). Tema leta 2015 je bila: »Blagor čistim, kajti Boga bodo gledali« (Mt 5,8). V letu,
ki je pred nami, pa želimo, da nas nagovorijo besede: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje
bodo dosegli« (Mt 5,7).
1. Jubilej usmiljenja
S to temo se SDM 2016 v Krakovu umešča v sveto leto usmiljenja in tako postane pravi
jubilej mladih na svetovni ravni. Ni prvič, da je mednarodno srečanje mladih v istem letu
kot jubilejno leto. Prav v svetem letu odrešenja (1983/1984) je sv. Janez Pavel II. na
cvetno nedeljo prvič zbral mlade z vsega sveta. Nato se je med velikim jubilejem 2000 več
kot dva milijona mladih iz okrog 165 držav zbralo v Rimu za XV. svetovni dan mladih.
Prepričan sem, da bo tudi jubilej mladih v Krakovu – tako kot omenjeni srečanji – eden od
močnih dogodkov svetega leta.
Morda se nekateri med vami sprašujejo, kaj je sveto (jubilejno) leto, ki ga praznuje
Cerkev. Svetopisemsko besedilo Tretje Mojzesove knjige 25 nam pomaga razumeti, kaj je
»jubilej« pomenil za izraelsko ljudstvo. Vsakih petdeset let so Hebrejci slišali zvok roga
(jobel), ki jih je sklical (jobil), da praznujejo sveto leto kot čas sprave (jobal) za vse. V tem
času je bilo treba na temelju zastonjskosti obnoviti svoj odnos z Bogom, bližnjim in
stvarstvom. Zato se je med drugim pospeševalo odpis dolgov, s posebno skrbjo za vse, ki
so živeli v revščini, izboljšanje medosebnih odnosov in osvoboditev sužnjev.
Jezus Kristus je prišel, da oznani in uresniči trajni čas Božje milosti, s tem ko je ubogim
prinesel veselo oznanilo, osvoboditev zapornikom, slepim vid in zatiranim prostost (prim.
Lk 4,18–19). V njem, posebno v njegovi velikonočni skrivnosti, ima najgloblji smisel
jubileja svojo izpolnitev. Kadar v Kristusovem imenu Cerkev razglasi jubilej, smo vsi
poklicani, da živimo poseben čas milosti. Cerkev je bila poklicana, da v obilju nudi
znamenja prisotnosti in bližine Boga, da prebudi v srcih sposobnost, da gledajo bistveno.
Na poseben način je to leto usmiljenja »čas za Cerkev, da ponovno odkrije smisel
poslanstva, ki ji ga je Gospod zaupal na veliko noč: da postane orodje Očetovega
usmiljenja«

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 15, leto: IX, 24. julij 2016

Kdaj obhajati zakramente?
244. Ali Cerkev potrebuje kraje za obhajanje bogoslužja?
Novozavezno bogočastje "v duhu in resnici" (Jn 4,24) ni vezano na
noben poseben kraj. Kristus je namreč resnično božje svetišče, po
katerem tudi kristjani in celotna Cerkev po delovanju Svetega Duha
postanejo svetišča živega Boga. V svojem zemeljskem stanju pa božje
ljudstvo kljub temu potrebuje kraje, v katerih se more zbirati skupnost,
da bi obhajala bogoslužje.
245. Kaj so sakralne stavbe?
Sakralne stavbe so božje hiše. So simbol za Cerkev, ki živi na tem kraju,
kakor tudi za nebeško bivališče. So kraji molitve, v katerih Cerkev
obhaja zlasti evharistijo in časti Kristusa, ki je resnično navzoč v
tabernaklju.

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

246. Kateri prostori imajo v sakralnih stavbah poseben pomen?
Poseben pomen imajo: oltar, tabernakelj, prostor za shranjevanje
krizme in drugih svetih olj, škofov sedež (katedra) ali duhovnikov,
ambon, krstilnik in spovednica.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2016_07_24.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 25. 7., sv. Jakob Starejši, apostol
Velika Račna 19.00 + DRUŽ. PERME (KLEMENOVI IZ GABRJA)
Torek, 26. 7., sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
Velika Račna 19.00 ++ ANE: Zaspančeva, Špeharjeva in Franceljnova
Sreda, 27. 7., sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
Velika Račna 19.00 + FRANČIŠEK PERME, st.
Četrtek, 28. 7., sv. Viktor (Zmago) I., papež
Kopanj 19.00 + CELESTINA BAHOVEC
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 29. 7., sv. Marta, Lazarjeva sestra
Kopanj 19.00 + MARIJA KASTELIC, obl.
Sobota, 30. 7., sv. Peter Krizolog, škof
Kopanj
9.00!! + JOŽEF PODERŽAJ
18. NEDELJA MED LETOM, 31. 7. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ŠTEFKA PALČAR
Ponedeljek, 1. 8., sv. Alfonz M. Ligvorij, škof in cerkveni učitelj
Kopanj 20.00!! + VINKO PERKO
Torek, 2. 8., sv. Evzebij, škof
Velika Račna 19.00 + PEPCA ZAJC (ŠPEHARJEVA)
Sreda, 3. 8., sv. Konrad, redovnik
Velika Račna 19.00 + URŠULA ŠTEH
Četrtek, 4. 8., sv. Janez M. Vianney, arški župnik
Kopanj 19.00 + JOŽEFA POTOKAR, NEJC RIHTARŠIČ
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 5. 8., sv. Marija Snežna, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + ROZALIJA PERME, obl.
Prva sobota, 6. 8., Jezusova spremenitev na gori, praznik
Kopanj
9.00 + ANTON PODERŽAJ, 30. dan
(UMRL V ARGENTINI)
Kopanj 16.30 POROČNA SV. MAŠA
19. NEDELJA MED LETOM, 7. 8. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANGELA, LOJZE, JOŽE ŠKERJANEC

OBVESTILA:
Danes je KRIŠTOFOVA NEDELJA in blagoslov vozil. Prostovoljni darovi
gredo za nakup vozil našim misijonarjem. Bog povrni!
ORATORIJ KOPANJ 2016 – »Zdaj gre zares!«
V naši župniji bo oratorij letos potekal OD 22. DO 28. AVGUSTA.
Prijavnice bodo na voljo v cerkvi od začetka avgusta dalje.
Portugalski trener Santos se je zahvalil Bogu za zmago. Še vedno odmeva
zmaga portugalskih nogometašev na Evropskem prvenstvu v Franciji.
Veselje nad zmago je izrazil portugalski kardinal José Saraiva Martins, tudi
prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov. V pogovoru za Radio Vatikan je dejal,
da gre za velik dogodek ne zgolj za portugalske nogometaše, ampak za državo kot
celoto, o poškodbi Christiana Ronalda pa dodal, da je ekipa dokazala, da ne igra
nogometa en sam, ampak da je uspeh mogoč le s strnjenimi močmi. "Čeprav
mora najboljši igralec zapustiti igrišče, kar se je zgodilo v nedeljo, ekipa vseeno
ostaja," je dejal kardinal Martins ter dodal, da je tako tudi v življenju, če le nismo
preveč usmerjeni k individualizmu.
V javnost pa je prišlo tudi pismo zahvale Bogu in bližnjim portugalskega trenerja
Fernanda Santosa. Ta je 18. junija po dveh neodločenih tekmah portugalske
poudaril, da se zahvaljuje Bogu Očetu za "ta trenutek" in za vse v njegovem
življenju. "Moja osebna želja je, da grem domov. Da lahko objamem svojo mamo,
ženo, sinove, vnuka, svakinjo in svaka ter svojega očeta, ki se sedaj gotovo veseli
skupaj z Bogom. Da močno objamem vse prijatelje, od katerih mnoge kličem kar
bratje, za njihovo podporo, v prvi vrsti pa za njihovo prijateljstvo," je zapisal
Santos in pismo sklenil z besedami, da si zelo želi pogovora predvsem s svojim
najboljšim prijateljem in njegovo mamo, torej Jezusom in Marijo. "To zmago mu
želim podariti in se zahvaliti, ker me je poklical in mi podaril znanje, vztrajnost in
ponižnost, da vodim to ekipo," je zapisal Santos v zelo lepem pismu, ki ga je
večina posvetnih medijev povsem ignorirala.

BRALCI BERIL
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nedelja, 31. julij
Natalija Gruden
Stanka Kovšca
Bernarda Zajc
Mateja Ceglar
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10h

nedelja, 7. avgust
Božo Perko
Mihaela Ceglar
Tadeja Gruden
Jožica Fink

