ZAHVALA
Vsem, ki ste te dni tako priskočili na pomoč pri obnovi notranjosti župnišča –
Bog povrni! Hvaležen sem Vam, da ste tako hitro in lepo obnovili in polepšali
župniščne prostore. Še enkrat HVALA!
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V sredo, 8. 8. 2012 ob 20.30 lepo vabim vse člane ŽPS na sejo v župnijsko
učilnico.
ORATORIJ 2012
Za oratorij, ki bo 21. – 26. avgusta prijavite otroke Timoteju ali ostalim
animatorjem. Prispevek je 15 evrov. Prijavnice bodo na voljo v župnijski cerkvi.

Marijina hvalnica: Lk 1, 46-56
Marija pa je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu,
mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.
Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.
Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto.
Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja
kakor je govoril našim očetom do Abrahama in njegovega roda ne veke.«
Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece,
potem se je vrnila na svoj dom.

Leto V, št. 34, 6.-19. avgust 2012
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija Kopanj: (01) 786 14 97; 041 654 441
Janez Kebe, župnik
www.pgd-racna.si/kopanjski_zvon/avgust_2012.pdf

OB BOŽJI BESEDI
Današnja Božja beseda nas hoče spodbuditi k živi veri v Sveto Evharistijo.
Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige. Govori nam, kako so se Izraelci
ozirali nazaj v egiptovsko suženjstvo. Hrepeneli so po sužnosti, polnih
loncih mesa in kruha. Bog pa jih je izpeljal v svobodo in jim dal mano –
kruh iz nebes.
V evangeliju nam Jezus zagotavlja: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k
meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen.« Ta kruh je
sveta evharistija, sv. obhajilo. To je kruh za naše duše. To je protistrup
smrti, ker Jezus nam zagotavlja: »Kdor je ta kruh bo živel vekomaj.
Ker ga v tabernaklju hranimo, ga tudi častimo. Ko pridete na grobove
vaših dragih, vas povabim, da se za trenutek ustavite in ga vsaj na
cerkvenih vratih pozdravite ter mu izročite svoje skrbi in hvaležnost.
Ljubezen kliče ljubezen … On nam ljubezni ne bo ostal dolžan!

SV. MAŠE V TEH TEDNIH:
Ponedeljek, 6. 8. – Jezusova spremenitev na gori
Kopanj
17.00
POGREB + ROZALIJE PERME
Kopanj
19.00
+ URŠULA ŠTEH (obl.)
Torek, 7. 8. – sv. Sikst, papež, mučenec
Kopanj
19.00
+ BOJAN ZAJEC
Sreda, 8. 8. – sv. Dominik
Kopanj
19.00
+ IVAN MENARD (nam. cvetja)
Četrtek, 9. 8. – sv. Terezija B. od Križa
Kopanj
19.00
+ FANI KASTELIC
Petek, 10. 8. – sv. Lovrenc, diakon, mučenec
Čušperk 19.00
+ MARIJA PERKO
Sobota, 11. 8. – sv. Klara (Jasna)
Kopanj
19.00
+ JOŽEFA POTOKAR
NEDELJA, 12. 8. – 19. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ JOŽEFA, JANEZ KOŽELJ (obl.)

Ponedeljek, 13. 8. – sv. Poncijan, papež
Kopanj
19.00
+ DRUŽINA KRIŠTOF
Torek, 14. 8. – Maksimilijan Kolbe, duh. mučenec
Kopanj
19.00
+ ROZALIJA PERME (7. dan)
SREDA, 15. 8. – Marijino vnebovzetje, veliki šmaren
slovesni zapovedani praznik – ŽEGNANJE
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ MARIJA STRAH (obl.)
Četrtek, 16. 8. – sv. Rok
Kopanj
19.00
+ VINKO, MARIJA ŠTEH
Petek , 17. 8. – sv. Evzebij, papež
Kopanj
19.00
ZA RAJNE
Sobota, 18. 8. – sv. Helena
Kopanj
19.00
ZA RAJNE
NEDELJA, 19. 8. – 20. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA FARANE
Kopanj
10.00
++ KOVAČEVE IN ŠEMETOVE

Spoštovani župljani Župnije Kopanj!
Gospod nadškof dr. Anton Stres me je s 1. avgustom 2012 imenoval za
župnika Vaše župnije, namesto župnijskega upravitelja g. Janeza Zaletela.
Rojen sem na Dolenjem Jezeru pri Cerknici. Po osnovni šoli sem se v
Postojni izučil za elektromonterja in v Ljubljani za elektromehanika za
dvigala. Potem pa me je Gospod poklical v njegov vinograd. Ob delu sem
v Ljubljani končal gimnazijo in se leta 1964 vpisal na ljubljansko
bogoslovje. Po odsluženju vojaškega roka in končani teološki fakulteti
sem leta 1971 prejel mašniško posvečenje.
Najprej sem bil tri leta kaplan v Starem trgu pri Ložu, potem tri leta
župnijski upravitelj v Starem trgu ob Kolpi. Ko se je leta 1977 ponesrečil
starotrški župnik Janez Voljč, me je nadškof dr. Jožef Pogačnik poslal
nazaj v Stari trg pri Ložu, kjer sem bil župnik celih 35 let in še 20 let dekan
cerkniške dekanije. Poleg župnije Stari trg sem s kaplanom upravljal tudi
župnijo Babno Polje. V Starem trgu je poleg župnijske cerkve še 23
podružničnih cerkva in še župnijska cerkev na Babnem Polju.
To Vam pišem, da se vam predstavim. Ko sem se poslavljal iz Starega
trga, sem župljanom dejal, da drug drugega ohranimo v lepem spominu.
Kar ni bilo dobro z moje strani, naj pozabijo in odpustijo, kar je bilo
dobro, naj obdržijo. Tako delajmo ob vsakem slovesu. Saj je naše življenje
tako kratko in zato drug drugemu življenje lajšajmo, ne pa si ga grenimo.
Prosim vas, da molite zame, saj brez Jezusa ne moremo ničesar storiti.
Saj nič ni tisti, ki sadi in seje, ampak ta, ki daje rast – Bog. Tudi jaz bom
vsak dan molil za vas. Vse storimo, da bi na tem lepem koščku zemlje
rastel srečen, zdrav in veren rod. Saj pravi France Prešeren, ki je živel tudi
na Kopanju, da srečen je le ta, kdor z Bogomilo up sreče onstran groba v
prsih hrani.

Janez Kebe, župnik

