"Církev je plná slávy. Plná slávy přes hříšnost a nedokonalost lidí,
kteří se k ní hlásí, protože je plná slávy Boha, který skrze ni
promlouvá ke světu."
Otec Jiří Kopic o knížce "Plná slávy" mluvil v souvislosti
se svým setkáním s Pavlem Kučerou a kněžským povoláním.

Otec Jiří Kopic SDB.
* 24. prosince 1932 v Praze
kněžské svěcení 1969 v Dillingen (Německo)
působení: Mnichov - St. Martin - Ensdorf
 25. listopadu 2020 v Ensdorf (Německo)
pohřben do salesiánského hrobu Ensdorf

Od roku 1940 chodil do salesiánské oratoře v Kobylisích. Tam se setkal s P. Janušem a P. Trochtou.
Později pracoval jako dělník v továrně ČKD Stalingrad v Praze, přitom s oratoří udržoval kontakt.
Stal se salesiánským aspirantem.
S kamarádem Pavlem Kučerou získal v březnu 1964 poukaz na zájezd do Rumunska a Maďarska se zastávkou
v Rakousku. Ve Vídni na Velký pátek 27. března 1964 oba emigrovali.
Díky slovenskému knězi P. Čikovi a biskupu Hnilicovi dostali po třech týdnech v uprchlickém táboře
v Treiskirchen azylové pasy a mohli odjet vlakem do Říma.
Přemýšleli a hledali, co dál. Po prázdninách začal Jiří Kopic prozatímně studovat u benediktinů v Norcii.
1965 - 1969 - studium v semináři v Dillingen, diecéze Augsburg, Německo
22. června 1969 - kněžské svěcení v Dillingen - biskup Josef Stimpfle, Augsburg
1969 - 1971 - praxe v domově mládeže Salesianum v Mnichově
1971 - 1972 - noviciát v salesiánském domě "Dominik Savio" Jünkerath/Eifel (diecéze Trier)
15. 8. 1972 - první sliby v kostele Herz Jesu v Jünkerath/Eifel a začlenění do německé salesiánské provincie
1972 - 1981 - pedagog v domově mládeže Salesianum v Mnichově
Současně ho P. Karel Fořt zapojil do práce pro Českou misii v Mnichově.
Od P. Radima Valíka a dalších vedoucích převzal skupinu skautů a mládeže.
1976 - 1995 byl zaměstnán mnichovským arcibiskupstvím (10 %) jako kněz pro mládež v České misii.
foto zleva:
P. Jiří Kopic SDB.
Kostel Herz Jesu
Jünkerath /Eifel
St. Martin v Itálii

1981 - 2006 - zodpovědný za dům pro mládež Velehrad v St. Martin v Itálii.
Každý měsíc dojížděl do Mnichova (jedna cesta 300 km!) a staral se o mládež.
1. července 1995 - 1999 vedoucí České misie v Mnichově na částečný úvazek (30 % - jeden týden v měsíci),
1999 - 2000 - kněz pro mládež v České misii v Mnichově (10 %).
19. 3. 1982 převeden z německé salesiánské provincie GEM Mnichov do italské provincie IVO Verona.
16. 5. 2006 převeden z benátské salesiánské provincie Severovýchod (INE) do německé provincie (GER).
2006 - 2020 Ensdorf (Německo) výpomoc v duchovní správě a péče o staré spolubratry.
† 25. listopadu 2020 Ensdorf, pohřben byl 14. prosince do salesiánského hrobu.

Díky za vše, Otče Jiří, a na shledanou v nebi!

Odpočinutí věčné dej mu ó Pane, ...
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