DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Ivan Kogovšek je zapisal:
Dne 12. avgusta 1923 je prišlo na Kopanj na izlet Šentjakobsko
prosvetno društvo in Šentjakobsko Orlovsko društvo iz Ljubljane. Maševal
je uršulinski spiritual Janko Cegnar. Prosvetni pevski zbor je med mašo
lepo prepeval. Popoldne je načelnik Orla Alfonz Valand razvil z vrha
cerkvenega zvonika slovensko zastavo.
Dne 13. avgusta 1923 je novi župnik Ivan Kogovšek blagoslovil dva nova
jeklena zvonova pri cerkvi na Veliki Ilovi gori. Ulila ju je jeseniška livarna.
Dne 15. avgusta je prišlo zelo veliko romarjev počastit kopanjsko Mater
Božjo. Slovesno sv. mašo je imel dr. Franc Jere, profesor v Škofovih
zavodih. Asistiral je bogoslovec Stanislav Šinkovec. Dne 26. avgusta 1923
je bil v Ljubljani V. slovenski katoliški shod, ki se ga je udeležilo tudi okoli
sto naših faranov.
Dne 3. septembra se je pričelo novo šolsko leto. Na Kopanju je nastopil
novi šolski upravitelj Franc Čuk. Prej je bil upravitelj na Sinjem Vrhu v Beli
Krajini, prejšnji upravitelj Andrej Flajs pa je odšel v Želimlje.
V začetku septembra je padlo mnogo dežja, potem pa je nastopilo toplo,
sončno vreme. Poljski pridelki, zlasti ajda, lepo kažejo. Dne 16. septembra
popoldne je prišla na izlet na Kopanj 50-članska šentjakobska dekliška
Marijina družba iz Ljubljane z voditeljem župnikom Janezom Barletom.
Dne 8. oktobra je prišel na Kopanj slikar Matej Sternen, da je postavil v
oltar sliko Marijinega vnebovzetja, ki jo je on restavriral. Delo je stalo
4.000 kron, kar je plačala Centralna komisija za ohranitev starih umetnin.
Leta 1920 je bila slika na razstavi cerkvenega slikarstva v Ljubljani (Obrtna
šola). Prav takrat je bil v Ljubljani prvi velesejem. Slika je ena najlepših del
slikarja Antona Cebeja (Zebey) iz leta 1769. Dolgo let je ležala
zanemarjena na farovškem hlevu. Slučajno jo je našel župnik Frančišek
Žužek, ko sta s cerkovnikom preganjala dihurja. Župnik Anton Namre je
namesto Cebejeve slike dal Štefanu Šubicu narediti novo sliko Marijinega
vnebovzetja, ki je bila v oltarju, dokler niso našli stare Cebejeve slike, ki je
neprimerno večja umetnina v primerjavi s Šubicevo.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2014_01_12.pdf
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»VERUJEM – VERUJEMO«
82. V kakšnem pomenu je Jezus »edinorojeni Božji Sin«?
Jezus je to v edinstvenem in popolnem pomenu. Pri krstu in
spremenitvi na gori Očetov glas označuje Jezusa kot svojega
»ljubljenega Sina«. Ko Jezus označuje sam sebe kot Sina, ki »pozna
Očeta« (Mt 11,27), potrjuje svoje edinstveno in večno razmerje do
Boga Očeta. Jezus je »edinorojeni Božji Sin« (1Jn 2,23), druga oseba
Trojice. Je središče apostolske pridige: apostoli so »videli njegovo slavo,
ki jo ima po Očetu kot edinorojeni Sin« (Jn 1,14).
83. Kaj pomeni naslov »Gospod«?
V Svetem pismu ta naslov običajno označuje Boga kot vzvišenega
vladarja. Jezus sam si prideva ta naslov in razodeva svoje Božje
vladarstvo s svojim gospodovanjem nad naravo, nad hudobnimi duhovi,
nad grehom in smrtjo, in zlasti s svojim vstajenjem. Prve cerkvene
veroizpovedi razglašajo, da oblast, čast in slava, ki gredo Bogu Očetu,
pripadajo tudi Jezusu: Bog »mu je dal ime, ki je nad vsakim drugim
imenom« (Flp 2,11). Jezus je gospod sveta in zgodovine, edini,
kateremu mora človek popolnoma podvreči svojo osebno svobodo.
(Katekizem katoliške Cerkve)

Ponedeljek, 13. 1., sv. Hilarij, škof
Kopanj 17.00 + JOŽEF ŠTEH
Torek, 14. 1., sv. Oton, opat
Kopanj 17.00 + MARIJA BRODNIK NOVLJAN
Ob 19.00 molitveno občestvo. Vabljeni.
Sreda, 15. 1., sv. Absalom, koprski škof
Kopanj
8.00!! + g. VIKTOR PRISTOV
Četrtek, 16. 1., sv. Honorat, škof
Kopanj 17.00 + BERDAJSOVI
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 17. 1., sv. Anton Puščavnik, opat
Kopanj 17.00 + KADUNČEVI, ALOJZIJA
Sobota, 18. 1., sv. Marjeta Ogrska, kneginja
Kopanj 17.00 + BRADAČEVI
2. NEDELJA MED LETOM, 19. 1. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC, JOŽEFA, sin FRANCI NOVAK
Ponedeljek, 20. 1., sv. Fabjan, papež, mučenec
Kopanj 17.00 + MARIJA ŠKODA, JANEZ BREGAR
Torek, 21. 1., sv. Neža (Janja, Agnes), devica in mučenka
Kopanj 17.00 + MINKA PALČAR, obl.
Sreda, 22. 1., sv. Vincencij, diakon in mučenec
Kopanj 17.00 ZA ZDRAVJE (J.)
Četrtek, 23. 1., sv. Henrik, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR, obl.
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 24. 1., sv. Frančišek Saleški, škof
Kopanj 17.00 + ANTON PAJK, obl.
Ob 19.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Sobota, 25., Spreobrnitev apostola Pavla, sklep tedna za edinost kristjanov
Kopanj 17.00 ŽIVI IN +BREGARJEVI
3. NEDELJA MED LETOM, 26. 1. 2013, NEDELJA SV. PISMA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + Anton, Ivana Zupančič, Alojzija, Janez Rebolj

OBVESTILA:

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

Danes, 12. jan. se začne svetovna molitvena osmina za edinost kristjanov.
Pri sv. mašah bomo molili za edinost.
Lepa zahvala vsem kolednikom – birmancem in njihovim staršem, da so
prvič izvedli koledovanje v naši župniji in oznanili Jezusovo rojstvo. Za
misijone, kjer delujejo slovenski misijonarji, ste tudi darovali 1.405 evrov.
Vsem darovalcem Bog povrni!
Lepa zahvala tudi otrokom, ki iz adventnega koledarja dajejo svoje darove
v škatlico k jaslicam. Čas je še do svečnice. Darove za otroke v misijonih
bomo posredovali Misijonskemu središču v Ljubljani.
Lepa zahvala dvema gozdarjema, ki sta posekala drva na Kopanju. Bog
povrni! Če bo še naprej tako lepo in toplo vreme, ali zelo mrzlo, da ne bo
na travniku škode, bom prosil, da bi drva razrezali in zložili. Za peč z
vpihovanjem zraka, ki jo imamo na Kopanju, se morajo drva dve leti sušiti.
Uradne ure v župnišču
V župnišču ste vedno dobrodošli. Gotovo pa me dobite v pisarni med
tednom eno uro pred sv. mašo in takoj po sv. maši in ob ponedeljkih in
torkih od 10.00 do 12.00 ure, ob nedeljah pa po sv. mašah.
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. OSTANITE ZVESTI NAROČNIKI
VERSKEGA TISKA! NAJ GA NE NADOMEŠČA RUMENI TISK!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI: JOHN TRAYNOR, doma iz Liverpoola na Angleškem,
je bil med prvo svetovno vojno ranjen trikrat: v glavo, v nogo in v roko.
Ohromel je in zaradi poškodbe na glavi imel božjastne napade. Dr. Vilko
Fajdiga v knjigi 'Lurd' takole opisuje njegovo ozdravljenje: »Leta 1923 ga
pošljejo v zavod za neozdravljivo bolne v Mossley-Hill. Ali Traynor zelo
zaupa v Marijo. Dne 22. julija 1923 pride v Lurd, živ mrlič, skoraj
popolnoma hrom, desna roka mu je suha. Strašno ga zdelajo stalni
božjastni napadi. Skozi odprtino v glavi je mogoče videti in otipati
možgane. Ko pa dne 25. julija 1923 pri procesiji z Najsvetejšim duhovnik
blagoslovi tudi njega, v hipu začuti življenje v ohromelih udih. Hodi, dasi le
počasi. Dva dni nato ga zdravniki pregledajo in izjavijo, da more zopet
hoditi, da so spodnji udje zopet občutljivi, da zopet lahko rabi desno roko,
da so nehali božjastni napadi in da se je tudi rana na glavi popravila. 'V
trenutku,' pravi dr. Vallet, 'je bil zaprt ta muzej bolezni.' Nemogoče si je
razložiti, kako so se popravili živci, ki so propadali že osem let, prav tako
mišice na roki. Božjast se ni več povrnila. Traynor opravlja težaška dela,
vsako leto pa prihaja streč bolnikom.«

