NOVOLETNA STATISTIKA: V letu 2017 je bilo 11 krstov (lansko leto 3 krsti):
iz Velike Račne: Maja Starec, Jan Fink, Nik Žibert; iz Male Račne: Izabela
Novljan, Luka Zupančič; iz Čušperka: Anže Cimerman; iz Predol: Zoja Ahčin
Ebner, Žiga Šafar; iz Velike Ilove Gore: Ajda Zajc, Tinkara Jamnik in Jošt
Zabukovec. Porok: nič (lansko leto 5 porok). Pogrebov: 2 ženski,
povprečna starost 89 let (lansko leto 7 pogrebov). Sv. obhajil: 15.100
(lansko leto 15.000).

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 25, leto: X, 24. december 2017

So časi, ko slabe novice kar dežujejo. Verjetno tudi časi pred 2013 leti v
današnji Sveti deželi niso bili veliko bolj veseli, kajti Sveto pismo nam
pravi, da so vsi ljudje živeli v velikem pričakovanju, kar pomeni, da so imeli
občutek, da tako ne more iti več naprej oziroma navzdol in da se mora
nekaj zgoditi.
Res se je nekaj zgodilo. V prvi sveti noči se je rodil otrok, ki ni bil
navaden novorojenček, ampak Božji Sin, ki je prišel živet z nami naše
življenje, revščino, preizkušnje in trpljenje, na koncu tudi smrt.
Prišel nam je pokazat, s kakšnim zaupanjem v Boga naj sprejmemo
preizkušnje, s kakšno stanovitnostjo naj vzdržimo v težavah, s kakšno
ljubeznijo naj odpuščamo vsem, za katere mislimo, da so krivi za našo
nesrečo.
Če se bomo dali tako poučiti betlehemskemu otroku, nam bo podelil
tisti notranji mir, ki so ga vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti noči
obljubljali angeli.
Božjega miru in vseh milosti, ki nam jih prinaša Božje dete, in
blagoslovljeno novo leto iz srca želim vsem župljanom in krajanom – vaš
župnik Janez Kebe.

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_12_24.pdf

POVABILO K MOLITVI ZA SLOVENIJO 26. DECEMBRA 2017
Pred 27. leti smo se Slovenci odločili za samostojnost in
neodvisnost Slovenije. Plebiscit, ki se ga je udeležilo 93,2 %
volivcev, je bil 23. decembra 1990. Okoli 95 % volivcev je na
vprašanje: »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna
država?« odgovorilo z DA. 26. decembra istega leta so bili
razglašeni rezultati in zato ta dan obeležujemo kot državni
praznik, dan samostojnosti in enotnosti.
Vabimo vse Slovence, da s hvaležnim spominom na ta dogodek
in s prošnjo za domovino Slovenijo 26. decembra Bogu skupaj
izročimo našo domovino in zanjo ter za njene ljudi skupaj
zmolimo očenaš, zdravamarijo in slavo Očetu. Naj Gospod
blagoslovi našo domovino Slovenijo in nas, njene prebivalce, da
bomo živeli v miru in spoštovanju. In naj na praznični dan na
naših domovih zaplapolajo slovenske zastave!
Pastoralna služba ljubljanske nadškofije

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
PONEDELJEK, 25. 12., BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
Kopanj
0.00 ŽIVI IN POK. ŽUPLJANI
Kopanj 10.00 + FRANČIŠKA MEHLE, 15. obl.
Pušica je namenja za novo spovednico. Po maši animatorji vabijo na čaj.
Torek, 26. 12., sv. Štefan, diakon, prvi mučenec,
dan samostojnosti in enotnosti, državni praznik
Kopanj
9.00 ZA DOMOVINO
Sreda, 27. 12., sv. Janez, apostol in evangelist
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA ŠKODA, obl.
Četrtek, 28. 12., nedolžni otroci
Kopanj 17.00 V ZAHVALO (D. D.)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 29. 12., peti dan božične osmine
Kopanj 17.00 + BOGDAN PETRIC, diakon
Sobota, 30. 12., šesti dan božične osmine
Kopanj
9.00 + MARIJA NUČIČ (Buc.)
NEDELJA SVETE DRUŽINE, 31. 12. 2017, drugi sveti večer
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA KRIŽMAN
PONEDELJEK, 1. 1. 2018, MARIJA, BOŽJA MATI, NOVO LETO, DAN MIRU
Kopanj
7.30 V DOBER NAMEN (K. S.)
Kopanj 10.00 + JOŽEF ŠTEH
Torek, 2. 1., sv. Bazilij, škof in cerkveni učitelj
Kopanj 10.00 blagoslov kolednikov
Kopanj 17.00 + DRUŽINA BERDAJS
Sreda, 3. 1., presveto Jezusovo ime
Kopanj 17.00 + ALOJZ MEHLE, obl.
Četrtek, 4. 1., sv. Angela Folinjska, redovnica
Kopanj 17.00 + STANISLAV BAHOVEC, 3. obl.
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 5. 1., vabljeni k zakramentom, tretji sveti večer
Kopanj 17.00 + KOVAČEVI (M. R.)
SOBOTA, 6. 1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE – SV. TRIJE KRALJI, PRAZNIK
Kopanj
9.00 + MARIJA ŠTEH, obl.

JEZUSOV KRST, 7. 1. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE, ŠTEFKA PALČAR

OBVESTILA:
Danes je sveti večer. Po stari navadi se na sveti večer pokadi (kadilo
dobite v zakristiji) 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.
DRUŽINA, KI MOLI SKUPAJ, OSTANE SKUPAJ!
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 ste pripravili jaslice v župnijski cerkvi, v
Čušperku in v Veliki Račni, okrasili, počistili cerkev, in pritrkovalcem.
V petek, 29. dec., vas mladinski mešani pevski zbor Kopanj vabi na
božnično-novoletni koncert z naslovom 20 DAROV ZANJ, ki ga prireja ob
20. obletnici delovanja. Vabljeni ob 18. uri v Kulturni dom v Račni.
KOLEDNIKI – birmanci vas bodo obiskovali v ponedeljek, 2. januarja,
dopoldne in popoldne, razglašali veselo vest o Jezusovem rojstvu in zbirali
darove za lačne otroke v misijonih, kjer delujejo naši misijonarji. Jezus nam
pravi: »Kar ste storili kateremu teh najmanjših bratov, ste meni storili.«
Darove bomo takoj oddali Misijonskemu središču v Ljubljani. Vsem
darovalcem že vnaprej Bog povrni!
Ob ORKANSKEM VETRU 11. dec. je tudi na Kopanju podrlo nekaj smrek, v
vsej Sloveniji pa 1,3 milijona kubičnih metrov. Strokovnjaki pravijo, da se
bodo taki pojavi – nenadne spremembe vremena – še ponavljali tudi
zaradi onesnaževanja okolja …
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 31. december
Nada Kastelic
Božo Perko
Marjeta Srdarev
Urška Škoda

730
10h

nedelja, 7. januar
Natalija Gruden
Marija Krampelj
Ivanka Šircelj-Žnidaršič
Milena Pestotnik

