Velika noč je kot praznik Jezusovega vstajenja naš osrednji praznik.
Prva krščanska skupnost se je živo zavedala, da z Jezusovim vstajenjem
krščanska vera stoji ali pade. Apostol Pavel, ki je doživel živega Jezusa ob
svojem spreobrnjenju na poti v Damask, je to zavest zelo razločno izrazil.
"Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi
naša vera" (1 Kor 15,14). Samo zato, ker je Jezus zares vstal in so ga
njegovi učenci po hudih dvomih večkrat doživeli kot tistega, ki je vstal in
živi, so vero oznanjali in zanjo umirali.
(Iz velikonočnega voščila slovenskih škofov)

DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal v kroniko: »Isti dan, 16. decembra 1916, so
vrgli iz zvonika tudi veliki zvon na Veliki Ilovi Gori. Drugi dan so oba zvona
odpeljali na Grosuplje, kjer so jih stehtali. Kopanjski veliki zvon, ki ga je
leta 1864 ulil ljubljanski zvonar Anton Samassa, je tehtal starih 20 centov,
53 funtov (1.140 kilogramov). Takrat je veljal 2.053 goldinarjev. Imel je
napis: »No 1682 Opus Antonii Samassa Labaci 1864«. Na njem so bile tri
podobe: Križani, ob vznožju sta stala mati Marija in sv. Janez; Marijino
vnebovzetje in sv. Trojica. Plačali so ga samo po 4 krone za kilogram, torej
4.560 kron. Stari zvonovi na Kopanju so bili uglašeni v d-duru: d-fis-a.
Zvon z Ilove Gore je tehtal 133 kilogramov. Leta 1802 ga je vlil
Janez Jakob Samassa. Napis je imel: »Opus Joannis Jacobi Samassa Labaci
Anno 1802.« Na njem so bile tri podobe: Križani, Brezmadežno spočetje
Device Marije in sv. Rupert. Za ta zvon so dali 532 kron.
Letina je bila srednja, drugod po svetu pa pod normalo. Lakote in
vojske, reši nas, o Gospod!«
Potem je župnik Žužek zapisal: »Do sedaj sta bila ubita dva vojaka:
Martin Perme, kočar na Spodnji Slivnici 2, rojen 1. oktobra 1873, umrl je
za kolero 14. julija 1915 in je pokopan v Prvačini; Ignacij Bahovec, kočarjev
in gostilničarjev sin, rojen 26. julija 1889 v Mali Račni 28. Padel je 2.
januarja 1915 na Karpatih. Služil je pri strojnih puškah. R. i. p!«
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/marec_24_2013.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 6, leto: VI, 24. marec 2013

VELIKI ČETRTEK
S slovesno mašo na večer tega dne obhajamo spomin
postavitve zakramentov svete evharistije in mašniškega
posvečenja. Pri zadnji večerji nam je Kristus dal poseben
dar, ki naj bi nas spominjal na njegovo veliko ljubezen do nas ljudi. Po
evharistiji sega Kristusovo odrešenje v življenje vseh ljudi.
VELIKI PETEK
To je edini dan v letu, ko ni svete evharistične daritve,
saj veliki in večni duhovnik sam daruje na oltarju križa
svoje življenje. Bogoslužje velikega petka ima tri dele:
opravilo božje besede, češčenje križa, obhajilo.
VELIKA SOBOTA
Ta dan se mudimo pri Jezusovem grobu in premišljujemo
njegovo trpljenje in smrt. Šele pri velikonočni vigiliji nas
prevzame velikonočno veselje.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL – Ta blagoslov naj bi v nas vzbudil
smisel in hvaležnost za velike božje darove, ki izhajajo iz velike noči.
VELIKONOČNA VIGILIJA
Pomeni veselo čakanje v molitvi na Kristusovo vrnitev.
Bogoslužje velikonočne vigilije ima štiri dele: slavje luči ter
besedno, krstno in evharistično bogoslužje.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Veliki ponedeljek, 25. 3. – Gospodovo oznanjenje, materinski dan
Kopanj
17.00
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (Martinovčevi)
Sv. mašo oblikujejo mladi za materinski dan
Veliki torek, 26. 3.
Kopanj
18.00
+ JOŽE AHČIN, obl.
Velika sreda, 27. 3.
Kopanj
18.00
+ MARTA ŠIRCELJ, 1. obl.
Veliki četrtek, 28. 3.
Kopanj
19.00
+ JAKOB KASTELIC
Po maši eno uro češčenja pri božjem grobu.
Veliki petek, 29. 3. strogi post
Kopanj
19.00
ZAČETEK OBREDOV
Velika sobota, 30. 3.
Kopanj
19.00
+ STANE, LUDVIK KASTELIC
------------ prehod na poletni čas!!! -------------------------------------------------------------VELIKA NOČ, 31. 3. 2013, če bo lepo vreme, bo velikonočna procesija
Kopanj
7.00
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ VINKO PERKO, Ilova Gora, obl.
Ponedeljek, 1. 4. – velikonočni ponedeljek
Kopanj
9.00
+ GORNJI VRBETOVI
Kopanj
19.00
+ FRANC KASTELIC, obl.
Torek, 2. 4. – torek v velikonočni osmini
Kopanj
19.00
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
Sreda, 3. 4. – sreda v velikonočni osmini
Kopanj
19.00
+ JOŽE BAHOVEC, 30. dan
Četrtek, 4. 4. – četrtek v velikonočni osmini
Kopanj
18.30
+ JANEZ, MARIJA ERČULJ
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 5. 4. – petek v velikonočni osmini
Kopanj
19.00
+ STANE OKORN
Sobota, 6. 4. – sobota v velikonočni osmini
Kopanj
19.00
+ JANEZ PERME, obl.
BELA NEDELJA, 7. 4. 2013, nedelja božjega usmiljenja
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ JOŽE, ANA OVEN

OBVESTILA:
Danes, na cvetno nedeljo, je ob 16.00 spovedovanje tujih spovednikov in sv.
obhajilo. BREZ VELIKONOČNE SPOVEDI ZA KRISTJANA NI VELIKE NOČI! Tuji
spovednik bo na Kopanju spovedoval še na veliki petek med obredi. Možnost za
velikonočno spoved imate tudi na Rakovniku v velikem tednu od 9.00 do 12.00
ure in od 15.00 do 19.00 ure.
Jutri v ponedeljek, torek in sredo bom dopoldne obiskoval bolnike. Prijavite jih!
VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Ti trije dnevi pomenijo vrhunec celotnega liturgičnega leta. Bogoslužje želi v teh
dneh ponavzočiti dogodke zadnjih dni Jezusovega življenja.
Na veliki četrtek je ob 9.00 v ljubljanski stolnici posvetitev svetih olj. Po končani
večerni sv. maši pa ste po stari navadi vabljeni eno uro k češčenju Jezusa v ječi.
Apostolom je dejal: »Niste mogli eno uro čuti z menoj?« Tudi za nas to velja, če bi
preslišali njegove besede.
Na veliki petek je strogi post in zdržek mesa. Tudi otrokom povejmo, da zaradi
Jezusa, ki je ta dan toliko za nas trpel, ne bomo jedli mesa. Odrasle veže post, da
se samo enkrat na dan do sitega najemo. Ob 15.00 bo križev pot mladih. Pri
obredih je pušica za kristjane v Palestini.
Na veliko soboto je ob 7.00 blagoslov ognja in vode, potem pa blagoslov jedil po
vaseh: Velika Račna ob 9.00, Čušperk ob 9.30, Velika Ilova Gora ob 10.00, Gaberje
ob 10.30, Mala Račna ob 11.00, Predole ob 11.30, Kopanj ob 16.00 uri. Darovi ob
blagoslovu jedil so za duhovnika. V vednost: vsaj 2.000 evrov sem samo letos
prihranil župniji, ker sem uredil novo peč in ogrevam učilnico in druge župnijske
prostore z drvmi! Ob 15.00 vabljeni k molitvi pri božjem grobu, kjer se bo
izpostavilo Najsvetejše.
Na veliko noč bo ob 7. uri vstajenje, procesija, če bo lepo vreme, in slovesna sv.
maša. Darovanje bo za ogrevanje cerkve. Plin smo zadnjič dobili avgusta 2012.
Otroci v tem tednu nimajo verouka, pridejo pa naj k sv. tridnevju: veliki četrtek,
veliki petek, velika sobota. Ko bodo po procesiji prinesli tri listke, jih čaka
presenečenje. Na veliko soboto bodo pri maši dobili svečke, da bodo še lepše
spremljali velikonočno bedenje.
Zahvala vsem, ki tako ali drugače pomagate pri življenju župnije, tudi Stanetu in
Vinkotu, ki pripravita drva v kurilnico. Vsem Bog povrni!
Vsem župljanom želim blagoslovljene velikonočne praznike, mir in upanje
vstalega Gospoda, ki je premagal hudobijo in smrt, kar obljublja tudi nam:
»Kdor v mene veruje, bo živel, tudi če umre.«
Janez Kebe, župnik
Lepo velikonočno voščilo so napisali tudi naši škofje.
Dobili smo 14 izvodov Družine, da jih vzamete tisti, ki niste nanjo naročeni. Je
zelo bogata ob novem papežu Frančišku in jo priporočamo.

