Božično voščilo slovenskih škofov
Dragi bratje duhovniki, redovnice, redovniki, verniki in vsi ljudje dobre volje!
Oznanilo o učlovečenju in rojstvu Božjega Sina v človeški družini, ki mu vsako leto
prisluhnemo ob božičnih praznikih, nas pretrese, če se le vanj poglobimo. Papež
Frančišek v letošnji apostolski spodbudi Radost ljubezni, ki jo je napisal po sinodi
o družini, pravi: »Skrivnost božiča in Nazareta je polna družinskega duha. V
božičnih dneh iz nje pijejo radost ljubezni tudi krščanske družine, da bi obnovile
svoje upanje in veselje« (AL 85).
Božična skrivnost je res nedoumljiva. Bog je do Jezusovega prihoda komuniciral s
človeštvom po prerokih izvoljenega judovskega ljudstva in po čudežnem vodstvu
skozi njegovo zgodovino. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je spregovoril po svojem
Sinu tudi s človeško besedo. To je nekaj tako nezaslišano novega in velikega, da
človekov razum in srce lahko le strmita in je še danes za pripadnike nekaterih
drugih ver skoraj bogokletno. A za kristjane je poleg resnice o vstajenju to ena od
temeljnih verskih resnic. Z njo stoji in pade vse, kar verujemo o dostojanstvu in
vrednosti človeka, družine in smislu življenja. Jezusove besede so Božje besede,
po njem se je rodila »Božja milost, ki rešuje vse ljudi« (Tit 2,11).
Božje ravnanje je uzakonilo na svetu ljubezen kot osnovni zakon. Bog je s
človeškim rojstvom svojega Sina enkrat za vselej razodel, da je ljubezen rešilna
bilka za posameznike, družbo in svet, še posebej za družino, če naj postane
prostor ljubezni in služenja, »luč v teminah tega sveta in v vseh stiskah«.
Božič nas uči in navdušuje za ljubezen, ki ljubi vse ljudi, vsakega človeka, ne glede
na njegove vrline. V njem, ki je naš brat, smo postali bratje in sestre med seboj.
V teh svetih dneh se potrudimo, da se ne bomo ustavljali le na površini, ampak
utrdili vero v sporočilo o razodeti Ljubezni in širili in živeli ljubezen v medsebojnih
odnosih. Potem se bodo uresničila tudi božična voščila o veselju in miru in želje o
blagoslovu, ki jih drug drugemu izrekamo tudi za novo leto.
Duhovno bogat božič in blagoslovljeno novo leto 2017 voščimo še zlasti vsem
bolnim in tistim, ki iz različnih razlogov ne morete v polnosti doživljati osrečujoče
radosti življenja. Naše voščilo naj doseže tudi vse rojake v zamejstvu in po svetu,
vse pravoslavne in evangeličanske brate po veri in vse ljudi dobre volje.
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KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 25, leto: IX, 11. december 2016

OBVESTILA:
V letošnjem letu smo bili člani animatorske skupine še posebej aktivni. Na
oratoriju smo prvič imeli toplo kosilo, vsakoletni izlet, zanimivo gostjo,
super delavnice in odštekane vodne igre. Pomagali smo tudi pri spravilu
drv ter sv. Miklavžu pri razdeljevanju daril.
Na božični dan, 25. dec., po 10. sv. maši pripravljamo SLADKO
POGOSTITEV za vse farane – brezplačen čaj/kuhanček in piškote, pri tem
pa vas prosimo za PROSOVOLJNI PRISPEVEK, da bomo naslednje leto lažje
pripravili poletni oratorij. Če bodo sredstva dopuščala, otrokom
obljubljamo tudi oratorijski dan v postnem času …, več pa naj ostane
skrivnost.
Pred nami so božični prazniki. Najvažnejša je DUHOVNA OBNOVA, dobra
sv. spoved in prejem sv. obhajila. 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
PREJEL SV. OBHAJILO NA BOŽIČ, KO ŽE LETA NI BIL PRI SV. SPOVEDI!
Na 4. adventno nedeljo, 18. dec., pridejo ob 16.00 štirje spovedniki iz
dekanije. Iz Ljubljane pride spovednik v petek, 23. dec., ob 17.30. Fantje
in dekleta ste vabljeni k spovedi v nedeljo ob 16.00 ali v petek ob 17.30.
Lepo je, da greste po možnosti k spovedi v domači župniji (pridejo tuji
spovedniki), da daste zgled mlajšim – starši svojim otrokom.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 12. 12., devica Marija iz Guadalupe
Kopanj 17.00 + ALOJZIJA ŠTUPNIK, obl.
Torek, 13. 12., sv. Lucija, devica in mučenka
Kopanj 17.00 + KODROVI
Sreda, 14. 12., sv. Janez od Križa, duhovnik
Kopanj 17.00 + HELENA CVEK, 30. dan
Četrtek, 15. 12., sv. Marija di Rossa, redovnica
Kopanj
9.00!! V ČAST SV. DUHU ZA RAZSVETLJENJE
h
Ob 19 pevske vaje!
Petek, 16. 12., sv. Adelajda (Adela), kraljica
Kopanj 17.00 + STANKOVIĆ
Ob 20h srečanje za mladino – na Veliki Ilovi Gori!
Sobota, 17. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO BIRMANCI(KE)
Kopanj 17.00 + STARŠI LUŽNIK
4. ADVENTNA NEDELJA, 18. 12. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE, IVAN KASTELIC, JANEZ ZABUKOVEC
Kopanj 16.00 + ŽUPNIK ANTON HOSTNIK,
SPOVEDOVANJE (dekanijski duhovniki)
Ponedeljek, 19. 12., božična devetdnevnica,
MARIJO NOSIJO ANIMATORJI ORATORIJA
Kopanj 18.00 + MARIJA ZAJEC, obl., pride luč iz Betlehema!
Torek, 20. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO ČLANI ŽPS
Kopanj 18.00 + ANA, ALOJZIJA, JANEZ PERME (Betičevi)
Sreda, 21. 12., božična devetdnevnica,
MARIJO NOSIJO ZASTOPNIKI ZAKONSKIH SKUPIN
Kopanj 18.00 + JOŽEF PODERŽAJ, 2. obl.
Četrtek, 22. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO GASILKE
Kopanj 18.00 + DRUŽINA ŠKODA IN MOHORČIČ
Petek, 23. 12., božična devetdnevnica, MARIJO NOSIJO GASILCI
Kopanj 18.00 + ŠTEFKA PALČAR; od 1730 spovednik iz Ljubljane
h
Ob 15 – postavljanje jaslic – animatorji in birmanci!
Sobota, 24. 12., SVETI VEČER, božična devetdnevnica
Kopanj 20.00 + MARIJA ZABUKOVEC (Velika Ilova Gora)

BOŽIČ, 25. 12. 2016 (ob 730 ni sv. maše)
Kopanj
0.00 POLNOČNICA ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + AHČINOVI
Po sv. maši ste povabljeni, da se malo zadržite ob čaju in piškotih.

OBVESTILA:
Danes, v nedeljo, 11. dec., ste ANIMATORJI IN BIRMANCI vabljeni, da se
zberete ob 15h pri Kulturnem domu v Račni, da skupaj naberete mah za
velike jaslice v cerkvi. Postavljale se bodo v petek, 23. dec., od 15h dalje.
Od sobote, 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.
Po maši čaka otroke presenečenje … Cerkev bo vse dni ogrevana. Vabimo
tudi matere z malčki.
BOLNIKI IN OSTARELI. V ponedeljek in torek, 19. in 20. 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 (kadilo dobite v zakristiji) in z
blagoslovljeno vodo blagoslovi domove in gospodarska poslopja ter moli
rožni venec, ki se ga konča ob jaslicah. Otrokom lahko razložite namen
blagoslova posameznega prostora.
Ob 23.30 uri bo na sveti večer od kapele sv. Marjete v Veliki Račni odhod k
polnočnici z BAKLAMI in molitvijo rožnega venca.
Že vnaprej BOGLONAJ vsem, ki boste pripravili jaslice, okrasili in počistili
cerkev ter pritrkovalcem.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 18. december
Marija Novak
Alojz Kovšca
Monika Perme
Tadeja Gruden

nedelja, 25. december

730 ni sv. maše
10h

Milena Pestotnik
Bernarda Zajc

