ZAKAJ ZVONIMO?
2. Zvonjenje ob sedmih zjutraj.
V času, ko je leta 1713 razsajala kuga, je ljubljanska škofija ukazala, naj se
vsak dan zvoni četrt ure z vsemi zvonovi zjutraj ob devetih in zvečer ob
osmih. Verniki naj ta čas molijo 5 očenašev in zdravamarij za odvrnitev od
te grozne šibe. Leto kasneje je bilo ukazano, naj se zvonjenje ob devetih
prestavi na sedmo uro. Tako je ostalo vse do danes. Zvonjenje ob sedmih
zjutraj je bilo torej uvedeno zaradi kuge. Danes bi temu zvonjenju lahko
dodali nov pomen, saj nas uničujejo različne sodobne kuge, ki razkrajajo
ne samo naše telo, ampak tudi dušo!
3. Opoldansko zvonjenje.
Veliko pozneje kot večerno in jutranje zvonjenje je prišlo v navado
opoldansko zvonjenje. Francozi si lastijo, da ima opoldansko zvonjenje
začetek pri njih. Kralj Ludvik XI. (1461–483) je vpeljal navado, da se
opoldne zvoni kakor zvečer. Ne drži, da je prvi splošni ukaz za opoldansko
zvonjenje po vsem svetu izdal papež Kalist III. (1455–1458) v zahvalo za
sijajno zmago nad Turki pri Beogradu. Kalist III. tega zvonjenja ni ukazal kot
zahvalo za zmago, ampak da se z molitvijo izprosi zmaga krščanstva. Tedaj
naj se moli očenaš in trikrat zdravamarija. Zaradi tega je opoldanski zvon
dobil naziv »turški zvon«.
4. Večerno zvonjenje.
Večerni zvon ima veliko moč za človeško dušo. Že pesnik Dante (+1321)
opeva, kako se popotnika poloti domotožje, ko zasliši iz daljave večerni
zvon, ki žaluje za umirajočim dnevom. Pravi začetnik večernega zvonjenja
na čast Gospodovega oznanjenja je papež Gregor IX. (1227–1241). Ko so
Turki spet osvojili svete kraje, je križarska vnema pojenjala. Zato so tudi
ljudje začeli opuščati to pobožnost. Naročilo sv. Bonaventure iz 13. stoletja
je lahko vsaj daljni povod in priprava k današnjemu večernemu
angelskemu pozdravu, ki ima zelo verjetno svoj začetek v frančiškanskem
redu in se je po njih prenesel tudi v vsakdanje življenje. Razen angelskega
pozdrava se zvečer zvoni še z manjšim zvonom za verne duše. Ponekod
zvoni zvečer tudi na čast sv. Florijanu, zavetniku proti požarom.
Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2017_08_20.pdf
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326. Kateri učinek ima škofovsko posvečenje?
Škofovsko posvečenje podeli polnost zakramenta svetega reda, naredi
škofa za zakonitega naslednika apostolov, ga vključi v zbor škofov, kjer s
papežem in drugimi škofi deli skrb za vse Cerkve, ter mu podeli nalogo
poučevanja, posvečevanja in vodenja.
327. Katera služba je zaupana škofu v delni Cerkvi?
Škof, kateremu je zaupana krajevna Cerkev, je vidno počelo in temelj
edinosti te Cerkve, za katero kot Kristusov namestnik s pomočjo svojih
duhovnikov in diakonov izpolnjuje pastirsko službo.
328. Kateri učinek ima duhovniško posvečenje?
Maziljenje Svetega Duha vtisne duhovniku posebno duhovno neizbrisno
znamenje, ga upodobi po Kristusu duhovniku in ga napravi sposobnega
delovati v osebi Kristusa, ki je glava Cerkve. Kot sodelavec škofovskega
reda je duhovnik posvečen za oznanjevanje evangelija, za obhajanje
bogoslužja, zlasti evharistije, iz katere njegova služba zajema moč, in za
pastirja vernikov.
329. Kako duhovnik izvršuje svojo službo?
Čeprav je duhovnik posvečen za vesoljno poslanstvo, izvršuje svojo
službo v delni Cerkvi v zakramentalnem bratstvu z drugimi duhovniki. Ti
sestavljajo en zbor duhovnikov in v občestvu s škofom ter v odvisnosti
od njega nosijo odgovornost za delno Cerkev.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 21. 8., sv. Pij X., papež, ORATORIJ
Kopanj 12.00 ZA BLAGOSLOV ORATORIJA
Kopanj 19.00 + IVANA PERKO
Torek, 22. 8. 2017, Devica Marija Kraljica, ORATORIJ
Ob 10.30 spoved za animatorje in otroke oratorija.
Kopanj 19.00 + IDA PER (BRCETOVA)
Sreda, 23. 8., sv. Roza iz Lime, devica, ORATORIJ
Kopanj 19.00 + ANTON POTOKAR
Četrtek, 24. 8., sv. Jernej, apostol, ORATORIJ
Kopanj 19.00 + LUDVIK, STANE KASTELIC
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 25. 8., sv. Ludvik IX., kralj, ORATORIJ
Kopanj 19.00 + LUDVIK GRUDEN
Sobota, 26. 8., ASV. Ivana Bichier, redovnica
Čušperk 14.00 + RODBINA ERČULJ
Kopanj 19.00 + DRUŽ. PERKO (V. Il. Gora 14)
21. NEDELJA MED LETOM, 27. 8. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + DRUŽ. ADAMIČ, PESKAR, BIZJAK
ZAKLJUČEK ORATORIJA
ZA BLAGOSLOV ŠOL. LETA
Ponedeljek, 28. 8., sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj
Velika Račna 19.00 PO NAMENU
Torek, 29. 8., mučeništvo Janeza Krstnika
Čušperk 19.00 + STARŠI MEŽAN
Sreda, 30. 8., sv. Feliks (Srečko), mučenec
Kopanj 19.00 + JOŽEF ŠTEH, 4. obl.
Četrtek, 31. 8., sv. Rajmund, redovnik
Kopanj 19.00 + MARTINA ZUPANČIČ, 1. obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 1. 9. 2017, obiskovanje bolnikov, vabljeni k zakramentom
Kopanj 19.00 POLJSKA ZA PREDOLE
Prva sobota, 2. 9., molitve za duhovne poklice, vabljeni
Kopanj
8.00!! + FRANČIŠKA, MARTIN PETRIČ

22. NEDELJA MED LETOM, 3. 9. 2017
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MILAN NOVLJAN

OBVESTILA:
Starše lepo vabimo, da prijavijo otroke za ORATORIJ, ki bo od 21. do 27.
avg. V torek, 22. avg., bo ob 10.30 SPOVED ZA VSE, KI SO ŽE BILI PRI PRVI
SV. SPOVEDI, IN ZA VSE ANIMATORJE. PRIDE TUJI SPOVEDNIK!
V torek, 22. avg., bo od 16.00 do 20.00 VPIS OTROK ZA VEROUK in nakup
učbenikov in zvezkov od 1. do 9. razreda. Če imajo še stare učbenike, naj
jih prinesejo. Urnik bo oznanjen v prihodnjih oznanilih.
Ker bomo imeli po 10 letih v naši župniji drugo leto sv. MISIJON, če Bog da,
bomo po maši molili molitev za blagoslov sv. misijona.
ORATORIJ … so dnevi, polni radosti, smeha in razigranih
obrazov! Tudi letos bo tako! Na oratoriju se bomo vsak dan
zabavali ob igrah in poučnih zgodbah iz Marijinega življenja.
Te zanima, zakaj Mariji včasih pravimo tudi »Zgodnja danica«?
Ali pa »Skrinja zaveze«, »Mati Cerkve« in celo »Sedež modrosti«?
Kaj bo še odličnega na oratoriju? HRANA! Za to bo skrbela kuharska
delavnica s šefom Matevžem. Za vse, ki raje samo jeste, bodo na voljo tudi
ustvarjalne, športne, plesne, … delavnice.
Se tudi ti rad potepaš? Na letošnjem oratoriju se bomo
podali do naše podružne cerkve Sv. trojice. Ali veš, katera je
glavna razlika med levim in desnim stranskim oltarjem v tej
cerkvi? Za piko na i se bomo odpeljali z avtobusom na hrib,
zelo podoben Kopanju. V tej cerkvi pa se pod stranskim
oltarjem nahajajo relikvije slovenskega mučenca, ki je bil
13. junija 2010 razglašen za blaženega. Že veš, kdo bi to bil?
ZAČNEMO ŽE V PONEDELJEK, 21. avg., OB 9h! VABLJENI!
Prijavnice s podrobnim programom so na voljo v žup. cerkvi in na spletu.
BRALCI BERIL
730

nedelja, 27. avgust
Jožef Valentinčič
Stanka Kovšca

10h Oratorij

730
10h

nedelja, 3. september
Darinka Okorn
Alojz Kovšca
Alenka Cimerman
Jožica Fink

