Po stari navadi se na SVETI VEČER pokadi, z blagoslovljeno vodo blagoslovi
svoje domove in gospodarska poslopja ter moli rožni venec, ki se ga konča
ob jaslicah.
Ob 23.30 uri bo od kapele sv. Marjete v Veliki Račni odhod k polnočnici
z baklami in molitvijo rožnega venca.
Že vnaprej boglonaj vsem, ki boste pripravili jaslice in okrasili ter počistili
cerkev.
Dve zdravnici in trije študentje medicine se naslednje leto odpravljajo na
humanitarno – medicinsko odpravo v Ugando. Med njimi je tudi naša
faranka Natalija Bahovec. Tamkajšnjim ljudem bodo nudili brezplačno
zdravniško pomoč z zdravili. Ker morajo v ta namen zbrati kar nekaj
finančnih sredstev, organizirajo dobrodelni adventni koncert črnske
duhovne glasbe v cerkvi v Trnovem danes, v nedeljo, 15. dec., ob 20.00
uri. Na koncert lepo vabljeni, da jih bomo s tem podprli!

DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Dne 24. avgusta 1922 je bilo malo dežja, a se repi in ajdi malo pozna.
Dan za dnem je burja ali sever.
Dne 1. septembra 1922 je malo deževalo, 3. in 4. septembra pa je
dovolj namočilo. V Mali Račni pa mlin vendar ne more še mleti, ker je bila
zemlja preveč razsušena. Od 1. do 15. septembra je kar naprej deževalo in
voda se je prikazala po logeh za Kopanjem. Sadja (jabolk, hrušk in češpelj)
je nenavadno veliko. Mernik suhih češpelj prodajajo po 100 kron (25
dinarjev), jabolka pa po 40 kron (10 dinarjev). Še 1. oktobra je deževalo
vsak dan. Hrana pa se je dražila. Ljudje niso imeli krme za svinje in so jih
prodajali, zato je cena padala. Debelega prašiča pa ni bilo videti.
Dne 13. oktobra dežuje dan na dan in dolina je že drugič poplavljena.
Ljudje žanjejo ajdo, ki je zelo majhna in slaba. Ljudje so vseeno dobili
veliko češpelj, tako da povsod kuhajo žganje.
Na nedeljo, 22. oktobra 1922, je popoldne eno uro zelo snežilo, a sneg
je izginil še tisti dan. Vreme je še deževno, ljudem manjka nastila.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
www.pgd-racna.si/kopanjski_zvon/december_15_2013.pdf
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Nekaj iz božičnega voščila slovenskih škofov
»Ne bojte se! Kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse
ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus,
Gospod« (Lk 2, 10–11).
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.
Temu voščilu se iz srca pridružujem tudi jaz, vaš župnik, Janez Kebe.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 16. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo ministranti)
Kopanj 18.00 + STARŠI ZAGORC
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Torek, 17. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo birmanci)
Kopanj 18.00 + VINKO NOVAK, obl.
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Sreda, 18. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo birmanke)
Kopanj 18.00 + VINKO MEHLE, obl.
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Četrtek, 19. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo fantje)
Kopanj 18.00 + TEREZIJA KOCMAN
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Po maši božična spoved za mladino. Pride g. Peter Pučnik, SDB.
Petek, 20. 12, BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo člani ŽPS)
Kopanj 18.00 V ČAST SV. JOŽEFU ZA SREČNO ZADNJO URO
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Ob 17.30 uri bo spovedoval za odrasle tuj spovednik, redovnik lazarist.
Sobota, 21. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo gasilke)
Kopanj 18.00 + MARTIN, MARIJA MOHAR
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
4. ADVENTNA NEDELJA, 22. 12. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + DRUŽ. PERKO (Zajčevi, Velika Ilova Gora)
Kopanj 14.00 SPOVEDOVANJE VEČ SPOVEDNIKOV
Vmes se bo delilo sv. obhajilo.
Ponedeljek, 23. 12., BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (Marijo nosijo gasilci)
Kopanj 18.00 + ANA POVŠE
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM
Torek, 24. 12. – BOŽIČNA DEVETDNEVNICA, sveti večer
Kopanj 20.00 + FRANČIŠEK ŠKODA, obl.
SREDA, 25. 12. – BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO
Kopanj
0.00 POLNOČNICA ZA ŽUPLJANE
Kopanj
7.30 + KODROVI
Kopanj 10.00 + LUDVIK DEBEVC

Četrtek, 26. 12., sv. Štefan, prvi mučenec, praznik
Kopanj
7.30 + g. VIKTOR PRISTOV
Kopanj 10.00 + STARŠI MEŽAN
Petek, 27. 12., sv. Janez apostol, evangelist
Kopanj 17.00 + IVAN MENARD
Ob 19.00 molitveno občestvo. VABLJENI!
Sobota, 28. 12. – Nedolžni otroci, mučenci
Kopanj 17.00 V ČAST KOPANJSKI MARIJI
IN SRCU JEZUSOVEMU V ZAHVALO
NEDELJA SVETE DRUŽINE, 29. 12. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE ZABUKOVEC, st. in ml.

OBVESTILA:
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 SI DRZNIL
PREJETI SV. OBHAJILO NA BOŽIČ, KO ŽE LETA NI BIL PRI SV. SPOVEDI!
Mladi so vabljeni k spovedi v četrtek, 19. 12. ob 19.00, ko pride g. Peter
Pučnik; vsi pa na 4. adventno nedeljo, 22. dec. ob 14.00, ko pridejo tuji
spovedniki, ali v petek, 20. dec. ob 17.30, ko pride tuj spovednik iz
Ljubljane. Iz Rakovnika so sporočili, da bodo tam spovedovali od torka,
17., do ponedeljka, 23. dec., od 9. do 12. ure in od 15. do 19. ure.
Od ponedeljka, 16. dec., bo potekala božična devetdnevnica pred božičem
s pobožnostjo MARIJO NOSIJO in pesmijo: KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE,
MOLIMO! Po sv. maši bodo zastopniki, ki so napisani, v procesiji nosili
Marijin kip. Za Marijo se bo v temni cerkvi vsak večer razvila procesija:
svetile bodo samo lučke, ki jih bodo nosili otroci – tudi malčki z materami.
Na koncu bodo vsi otroci vsak večer dobili ovčko za svoje jaslice doma.
Cerkev bo vse dni ogrevana. Vabimo tudi matere z malčki.
BOLNIKI IN OSTARELI. Ta teden bom v četrtek, 19. dec., dopoldne obiskal
na domu tiste bolne in ostarele in jim prinesel Jezusa v sv. obhajilu, ki jih
ne obiščem na prve petke. POTREBNO PA JIH JE PRIJAVITI po maši ali na
mob. 041 654 445. JEZUS TRKA NA SRCA VSEH LJUDI. V Domu za ostarele v
Grosupljem pa bomo duhovniki obiskali bolne 18. in 20. decembra.

