DUHOVNA OSKRBA BOLNIKOV V BOLNIŠNICAH
Če vaše domače odpeljejo v bolnico, mi sporočite, da obvestim
bolniškega duhovnika, da jih obišče in jim prinese sv. zakramente. Če je
duša svobodna, telo bolezen lažje premaga. To potrjujejo tudi zdravniki,
npr. akademik prof. dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU.
ZA + ROZALIJO PERME
ste darovali 35 mašnih namenov in za župnijsko cerkev. Vsem Bog povrni,
pokojni Rozaliji pa naj Bog nakloni večno luč in mir v Bogu.
KNJIGA STATUS ANIMARUM
Na seji ŽPS smo se pogovarjali tudi o župnijski knjigi »Status animarum«,
kjer so župniki vpisovali vse glavne rodoslovne podatke za vsako hišo in
rodbino na posebno stran. V novejšem času pa duhovniki župnije Kopanj
niso vodili te knjige. Praznina je za kakšnih 17 let. Člani ŽPS so mnenja, da
bi bilo dobro in je še čas, da bi se podatki za ta leta čim prej vpisali v to
knjigo. To so podatki za rojstva, poroke, odkod je npr. žena, ki se je
poročila v župnijo (vas, št. hiše) in datum smrti vaših sorodnikov. Če Bog
da, vas bom s to knjigo obiskal po hišah, da bi te podatke vpisali. Ob tej
priliki vas prosim, da stare (nove) poročne in družinske fotografije skrbno
hranite ali jih dobite, če so odšle od hiše, da jih preslikam (poskeniram) in
vam jih takoj vrnem. To bi bil lahko zametek knjige župnijske kronike, vasi
in rodbin – če Bog da.
V ponedeljek, 21. 8., ob 17.00 bo pogreb + Nevenke Kelhar iz Čušperka.
Danes ob 19.00 pa bodo molitve v vežici.
Za spoved sem na voljo vsak dan pol ure pred sv. mašo. Dobite me tudi
vedno po sv. maši, v nujnem primeru pa vsako uro – tudi ponoči.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija Kopanj: (01) 786 14 97
Janez Kebe, župnik: 041 654 441
www.pgd-racna.si/kopanjski_zvon/avgust2_2012.pdf

Številka: 35, Leto: V, 20. avgust 2012

Tisti čas je Jezus rekel množicam:
»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.
Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj.
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«
Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili:
»Kako nam more ta dati svoje meso jesti?«
Jezus jim je tedaj rekel:
»Resnično, resnično, povem vam:
Če ne jeste mesa Sina človekovega
in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje
in jaz ga bom obúdil poslednji dan.
Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.
Kakor je mene poslal žívi Oče in jaz živim po Očetu,
tako bo tudi tisti, ki mene uživa, žível po meni.
To je kruh, ki je prišel iz nebes,
ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli:
kdor jé ta kruh, bo žível vekomaj.«
Jn 6, 51–58

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 20. 8. – sv. Bernard, opat
Kopanj
19.00
+ FANI KASTELIC
Kopanj
19.00
+ JANEZ DOLŠAK (obl.)
Torek, 21. 8. – sv. Pij X., papež
Kopanj
12.00
ZA BLAGOSLOV ORATORIJA
Sreda, 22. 8. – Devica Marija Kraljica
Kopanj
19.00
+ JOŽEFA, FRANC ŠKODA
Četrtek, 23. 8. – sv. Roza iz Lime, redovnica
Kopanj
19.00
+ LUDVIK, STANE KASTELIC
po sv. maši pol ure češčenja S. R. T.
Petek, 24. 8. – sv. Jernej, apostol
Kopanj
19.00
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
Sobota, 25. 8. – sv. Ludvik IX., kralj
Kopanj
9.00
+ LUDVIK GRUDEN
NEDELJA, 26. 8. – 21. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ ŽUPNIK VIKTOR PRISTOV
ORATORIJSKA ZAHVALNA SV. MAŠA
Ponedeljek, 27. 8. – sv. Monika, mati sv. Avguština
Čušperk 18.00
+ NEVENKA KELHAR, 7. dan
Velika Račna 19.00
+ FRANČIŠKA, MARTIN PETRIČ (obl.)
Torek, 28. 8. – sv. Avguštin, škof
Kopanj
19.00
+ MARIJA PERKO
Sreda, 29. 8. – mučeništvo Janeza Krstnika
Ilova Gora
19.00
PO NAMENU DAROVALCA
Četrtek, 30. 8. – sv. Feliks, mučenec
Kopanj
19.00
+ JOŽEFA ZAJC, ANGELA PAJK
po sv. maši pol ure češčenja S. R. T.
Petek , 31. 8. – sv. Rajmund, redovnik
Velika Račna 19.00
+ JOŽEFA AHČIN
Sobota, 1. 9. – sv. Tilen, PRVA SOBOTA V MESECU
Kopanj
9.00
+ ROZALIJA PERME, 30. dan
NEDELJA, 2. 9. – 22. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ DRUŽINA ADAMIČ – BRCETOVI

OBVESTILA:
ORATORIJ 2012 »ZA TEBOJ«
za mlade se bo začel v torek, 21. avgusta, in končal v nedeljo, 26. avgusta,
pri sv. maši ob 10h. Tema je življenje in delo misijonarja škofa Friderika
Ireneja Barage. Bog daj lepo in koristno preživete dneve. Zahvala vsem
animatorjem s Timotejem in gospo Mojco Potokar, ki bodo sodelovali pri
oratoriju.
ROMANJE DRUŽIN V GORNJI GRAD
Ob praznovanju 550-letnice ljubljanske nadškofije nas ljubljanski nadškof
Anton Stres vabi, da v soboto, 1. septembra, skupaj poromamo v Gornji
Grad. V tej zibelki ljubljanske škofije bomo prosili za trdnost vere v naših
družinah, za sožitje med generacijami, za pravilne odločitve pri vzgoji, za
blagoslovljen začetek novega šolskega, veroučnega in pastoralnega leta.
Prosili bomo za milost, da bomo kot apostoli tudi mi prejeli moč, ko pride
v nas Sveti Duh in bomo njegove priče (prim. Apd 1, 8).
Program romanja v Gornji Grad:
- ob 10.30h: zbiranje pred cerkvijo sv. Fortunata v Gornjem Gradu
- ob 11h: zakonci in odrasli romarji – prisluhnejo besedam
nadškofa Stresa, otroci in mladina v likovni, plesni,
pevski in biblični delavnici
- ob 15h: skupna DRUŽINSKA sv. maša
- ob 16.30h: ogled bližnjih znamenitosti: Mozirski gaj,
Marijina cerkev v Novi Štifti in Radmirje
FESTIVAL STIČNA MLADIH
V soboto, 15. septembra, bo v Stični potekal festival Stična mladih. Geslo
tokratne Stične mladih »Veselite se v Gospodu zmeraj« spodbuja, da
nepozabno izkušnjo mladi prenesete tudi v domačo župnijo. Informacije
najdete tudi na www.sticna.net.
Kmalu se bo začelo NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO. V prihodnjih
oznanilih bo oznanjeno več o verouku. Priporočamo v molitev mladino in
družine.

