OBVESTILA:
DANES JE MISIJONSKA NEDELJA.
Molimo za naše misijonarje, ki so vse zapustili in v tujih deželah oznanjajo
evangelij (veselo novico). Danes je nabirka pri obeh sv. mašah namenjena
misijonom. Vsem dobrotnikom misijonov naj dobri Bog stoterno povrne!
DUHOVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK VSEH SVETNIKOV IN VERNIH DUŠ
bo v nedeljo, 27. oktobra, ob 14. uri. Najprej bo kratka priprava na spoved,
potem pa spovedovanje treh spovednikov. Vmes se bo delilo sv. obhajilo.
Spodobi se, da prejmemo ta zakrament Božjega usmiljenja za te veliki
praznik in svojim dragim rajnim naklonimo popolni odpustek.
POPOLNI ODPUSTEK
ni nič srednjeveškega, ampak velika dobrota, ki jo Cerkev naklanja dragim
rajnim. V prvih osmih dneh novembra naklanja Cerkev popolni odpustek
za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče
prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo
ali naslednjo nedeljo, ČE SMO BILI PRI SPOVEDI in obhajilu, nismo navezani
na greh, izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta (npr. očenaš).
Naši dragi rajni nam bodo na onem svetu neizmerno hvaležni, če bomo to
storili zanje.
MOLITEV ZA RAJNE
Po stari navadi ves mesec november molimo za naše rajne očenaše vsak
dan po sv. maši. Vsako nedeljo bo oznanjeno, kateri dan v tednu bomo
molili za koga. Do 2. novembra pa sprejemamo naročila, za koga naj
molimo. Spisek lahko vržete tudi v cerkvi v nabiralnik.
ZAHVALNA NEDELJA
je 3. novembra. Na to nedeljo se bomo Bogu Stvarniku posebej zahvalili za
vse poljske pridelke in tudi za vse službe. Vse je Božji dar. Ob tej priliki se
tudi sam zahvalim vsem, ki ste se ali se še boste spomnili na bero. Bog
povrni!
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/oktober_20_2013.pdf
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Protestno pismo predsednici vlade
mag. Alenki Bratušek glede predlagane obdavčitve
sakralnih objektov
Barbarski ukrep proti kulturnim spomenikom
Župnijski pastoralni svet v imenu vernikov Župnije Ljubljana Sv.
Jakob najodločneje protestira proti predlagani obdavčitvi sakralnih
objektov. Zahtevamo takojšen umik tega izredno krivičnega predloga.
V župniji z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v zvezi s
predlogom zakona o davku na nepremičnine. Zadnja različica predloga
predvideva polodstotno obdavčitev sakralnih objektov. Naša župnija ima
dve cerkvi, ki sta izjemna kulturna spomenika in sodita v kulturno
dediščino. Cerkev sv. Jakoba z Robbovimi umetninami in s kapelo sv.
Frančiška je umetniška stvaritev neprecenljive vrednosti. To cerkev
uporabljamo za svoje bogoslužne potrebe. Podružnično cerkev sv.
Florijana pa smo dali v brezplačno uporabo makedonski pravoslavni
skupnosti v Sloveniji. Po trenutnih javno dostopnih podatkih Geodetske
uprave Republike Slovenije znaša vrednost cerkve sv. Jakoba (šifra 1728,
št. stavbe: 317) nekaj manj kot 7 milijonov evrov, cerkve sv. Florijana (šifra
1728, št. stavbe: 313) pa dober milijon evrov, skupaj skoraj 8 milijonov
evrov. Glede na predlagano obdavčitev bi torej župnija morala letno
plačati okoli 40.000 evrov davka!

Smo majhna župnija v središču Ljubljane, v kateri se ob nedeljah pri
bogoslužju zbira okoli 200 vernikov. Prav od teh vernikov in njihovih darov
je odvisno delovanje župnije. Poleg že tako visokih stroškov za razna
popravila, električno energijo in ogrevanje bi se ob kakršnikoli obdavčitvi
sakralnih objektov znašli v nevzdržnem položaju.
Nameravano obdavčenje sakralnih objektov je edinstven primer v
Evropski uniji! Vrh tega je protiustavno, saj predstavlja prekomeren poseg
v ustavno zagotovljeni pravici do svobodnega izpovedovanja vere in
svobodnega združevanja. Zato od Vlade Republike Slovenije, ki jo vodite,
zahtevamo, da predlog obdavčitve sakralnih objektov nemudoma
umakne ter da spoštuje ustavo Republike Slovenije, ki zagotavlja svobodo
veroizpovedi in svobodno delovanje verskih skupnosti
Protestno pismo smo sestavili in soglasno potrdili člani župnijskega
pastoralnega sveta župnije Ljubljana Sv. Jakob na svojem srečanju pri Sv.
Jakobu v Ljubljani, 13. oktobra 2013.
Mir in dobro!
Poslano:
- Kabinetu predsednice Vlade Republike Slovenije
V vednost:
- Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije
- Ministrstvu za finance
- Uradu predsednika Republike Slovenije
- Državnemu zboru Republike Slovenije
- Nadškofiji Ljubljana
- Slovenski škofovski konferenci
- upokojenemu ljubljanskemu nadškofu kardinalu dr. Francu Rodetu
- Apostolski nunciaturi Svetega sedeža v Republiki Sloveniji
- parlamentarnim političnim strankam: PS, SDS, SD, DL, DeSUS, SLS in NSi
medijem: STA, RTV SLO, POP TV, Kanal A, Planet TV, Radio Ognjišče,
Radio Vatikan, L’Osservatore Romano, Delo, Dnevnik, Večer, Finance,
Slovenske novice, Žurnal24, Primorske novice, Družina, Reporter, …

SOBOTA, 2. 11. – SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
Kopanj 8.00
+ RODBINA KEBE IN KOŠČAK
Kopanj 17.00 ZA RAJNE
ZAHVALNA NEDELJA, 3. 11. 2013
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 21. 10. – sv. Uršula, devica in mučenka
Velika Račna
18.00 + OLGA, IVAN PODRŽAJ
Torek, 22. 10. – bl. Janez Pavel II.
Kopanj 18.00 + JOŽEF ŠTEH
Sreda, 23. 10. – sv. Janez Kapistran, duhovnik
Velika Račna
18.00 + MARTIN ZAJEC, obl.
Četrtek, 24. 10. – sv. Anton Marija Claret, škof
Kopanj 17.30 + JANEZ JERIČ
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 25. 10. – sv. Sabina, Krizant in Darja, mučenci
Kopanj 18.00 ++ KOŠIRJEVE
Sobota, 26. 10. – sv. Lucijan in Marcijan, mučenca
Kopanj 18.00 + MILAN, obl., ALOJZIJ NOVLJAN
---------------------------------- vrnitev na sončni čas ----------------------------------ŽEGNANJSKA NEDELJA, 27. 10. 2013
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA POTOKAR
OB 14.00 SPOVEDOVANJE TUJIH SPOVEDNIKOV
Ponedeljek, 28. 10. – sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Kopanj 17.00 ZA DUŠE V VICAH
Torek, 29. 10. – sv. Mihael Rua, duhovnik
Kopanj 17.00 ZA DUHOVNE POKLICE
Sreda, 30. 10. – sv. Marcel, mučenec
Kopanj 17.00 + MARIJA, JAKOB, IVAN KASTELIC, obl.
Četrtek, 31. 10. – sv. Volbenk, škof
Kopanj 16.30 + IVAN ERČULJ, obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
PETEK, 1. 11. – VSI SVETI, zapovedani praznik
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ++ BUCOVARJEVE, SORODNIKE
Kopanj 14.00 ZA MEDVOJNE IN POVOJNE ŽRTVE
(po maši blagoslov grobov)
Kopanj 17.00 MOLITEV TREH ROŽNIH VENCEV ZA RAJNE

