DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Ivan Kogovšek je leta 1923 zapisal:
Cebejevo sliko je že leta 1908 restavriral slikar Peter Žmitek, a jo je samo
pokvaril. Prav tako je Žmitek restavriral Langusovo sliko sv. Jožefa, ki visi v
župnišču in je bila nekdaj oltarna slika v stranskem oltarju v župnijski
cerkvi. Tudi to sliko je žal pokvaril.
Ob vseh svetih je bilo nenavadno toplo vreme, 3. novembra je začelo
deževati, 5. novembra pa je bilo spet lepo vreme.
Dne 17. novembra 1923 je prišla iz Ljubljane komisija za ugotovitev meje
med kopanjskim nadarbinskim gozdom in sosednjimi mejaši. Tako je bil
poravnan dolgoletni prepir zaradi meje.
Dne 18. novembra je močno snežilo, vmes je grmelo in treskalo. Od 18.
do 22. novembra je padel visok sneg. Naslednji teden pa je nastopilo južno
vreme in sneg je hitro skopnel. Za Kopanjem je nastalo celo jezero.
Maloradensko polje je vse pod vodo. Ozimina bo uničena. Tudi drugod so
bile velike povodnji, zlasti na Gorenjskem.
Od 3. decembra 1923 je pričela voda upadati in v desetih dneh je
popolnoma odtekla. Do božiča je bilo lepo, sončno vreme. Za božič smo
povečali in prenovili cerkvene jaslice. Na štefanovo je popoldne spet
snežilo, nato je nastopil oster mraz.
Leto 1924. 13. januarja smo dobili nov kip Srca Jezusovega za župnijsko
cerkev. Iz lipovine ga je lepo izrezljal podobar Josip Jarm iz Osilnice ob
Kolpi. Župljani so zanj darovali 13.730 kron. V cerkev ga bomo slovesno
postavili poleti.
Ob koncu leta 1923 in v začetku letošnjega leta so bili silni potresi na
Japonskem in v Ameriki. Tudi zima je bila zelo ostra. Tudi v februarju in
marcu je večkrat snežilo. Sneg je ležal do konca marca in zopet so
nastopile povodnji, ko je nastopilo južno vreme. Pomladansko delo se je
zakasnilo. Do sv. Jožefa je bilo zelo mrzlo, šele 23. marca se je nekoliko
ogrelo. Pod snegom je bila precejšnja plast ledu, da je ozimina zelo
pozebla. Aprila je bilo večinoma hladno in deževno.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
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»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
84. Zakaj je Božji Sin postal človek?
Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja si je Božji Sin v naročju
Device Marije po delovanju Svetega Duha privzel meso. Nas grešnike je
hotel spraviti z Bogom, nam oznaniti njegovo neskončno ljubezen, biti
za nas vzor svetosti in nas napraviti »deležne Božje narave« (1 Pt 1,4).
85. Kaj pomeni beseda »učlovečenje«?
Cerkev z besedo »učlovečenje« označuje skrivnost čudovitega
združenja Božje in človeške narave v eni sami Božji osebi Besede. Da bi
izvršil naše odrešenje, se je Božji Sin učlovečil, postal je »meso« (Jn
1,14), resnično človek. Vera v učlovečenje je razločno znamenje
krščanske vere.
86. Na kakšen način je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek?
Jezus je neločljivo pravi Bog in pravi človek, v edinosti svoje Božje
osebe. On, Božji Sin, ki je »rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom«,
je postal pravi človek, naš brat, in sicer ne da bi prenehal biti Bog, naš
Gospod.
(Katekizem katoliške Cerkve)

Ponedeljek, 27. 1., sv. Angela Merici, devica
Kopanj 17.00 + ANGELA ZAKRAJŠEK, ANGELA, JERCA BRADAČ
Torek, 28. 1., sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
Kopanj 17.00 + BOJAN ZAJC, obl.
Ob 19.00 molitveno občestvo. Vabljeni.
Sreda, 29. 1., sv. Valerij, škof
Kopanj 17.00 + JOŽE TRONTELJ
Četrtek, 30. 1., sv. Martina, mučenka
Kopanj 17.00 + JOŽE TRONTELJ, po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 31. 1., sv. Janez Bosco, duhovnik, ustanovitelj salezijancev
Kopanj 17.00 + JOŽEF ŠTEH
Sobota, 1. 2., sv. Brigita Irska, devica
Kopanj 17.00 + MILAN LUŽNIK, obl.
JEZUSOVO DAROVANJE, SVEČNICA, 2. 2. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC, FRANČIŠKA PERME, V. Ilova Gora
Ponedeljek, 3. 2., sv. Blaž, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + STARŠI PERKO, Mala Račna
Torek, 4. 2., sv. Oskar, škof
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA ZUPANČIČ
Sreda, 5. 2., sv. Agata, mučenka
Kopanj 17.00 ANTON, MARIJA ŠTUPNIK, obl.
Četrtek, 6. 2., sv. Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci
Kopanj 17.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 7. 2., sv. Rihard, kralj, prvi petek, obiskovanje bolnikov,
birmanci, ki opravljajo 9 prvih petkov, vabljeni k sv. maši in obhajilu
Kopanj 17.00 + JOŽE, ANA AHČIN, obl.
Ob 19.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Prva sobota, 8. 2., molitve za duhovne poklice, Prešernov dan
Kopanj 17.00 V ČAST BOŽJI MATERI ZA DUHOVNE POKLICE
5. NEDELJA MED LETOM, 9. 2. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, PEPCA BIZJAK

OBVESTILA:

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

V nedeljo na svečnico je pušica pri obeh sv. mašah za sveče in razsvetljavo
v cerkvi. Bog povrni!
Na god sv. Blaža se pri maši deli blagoslov sv. Blaža. Duhovnik moli nad
vernikom: »Na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog obvaruje
bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.
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.
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 11.00 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!
V soboto, 8. februarja, je Prešernov dan, zato vabita Zveza kulturnih
društev Grosuplje in Turistično društvo Kopanj na 8. pohod po Prešernovi
poti. Na Kopanju v cerkvi bo ob 10.30 kulturni program. Vabljeni!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI: Gospodična BIGOT je bila leta 1951 operirana na glavi. Dr.
Vilko Fajdiga v knjigi 'Lurd' poroča: »Posledica operacije je bilo vnetje možganskih
open, kar je povzročilo močne brazgotine v možganih, silne bolečine, motnje v
vidu in sluhu in ohromitev polovice telesa. Ker ji zdravniki niso mogli pomagati, je
leta 1953 romala v Lurd. Med procesijo z Najsvetejšim je začutila v hromi nogi
toploto. Odslej je lahko hodila. Ko se je čez leto dni vrnila in se zglasila pri
zdravniški komisiji v Lurdu, se je zopet udeležila procesije z Najsvetejšim. Med
procesijo se ji je nenadoma popravil vid in sluh, popolnoma je ozdravela.
Zdravniki so to potrdili. Leta 1955 je mednarodna zdravniška komisija po
ponovnem pregledu nekdanje bolnice ugotovila njeno popolno in trajno
ozdravljenje, ki je zdravniško nerazložljivo – saj brazgotine v možganih in njihove
posledice ne morejo nenadoma same izginiti. Zato je renski nadškof Roques dne
15. avgusta 1956 mogel izdati naslednji razglas:
'Predloženo nam je bilo poročilo preiskovalne komisije, ki vsebuje zanesljivo
pričevanje in potrdila mnogih zdravnikov-strokovnjakov. Ker so ta poročila s
strokovne strani neizpodbitna, ne more biti dvoma, da je bila bolezen gospodične
Bigot zelo huda, njeno ozdravljenje pa nenadno, popolno in dokončno, ne da bi
bolnica uporabljala kaka zdravila. Zato je njeno ozdravljenje gotovo znamenje, da
je posegel vmes sam Bog na priprošnjo naše ljube Gospe lurške.'«

