DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Ivan Kogovšek je leta 1924 zapisal:
Šele v velikem tednu (velika noč je bila 24. aprila) se je začelo delo na polju.
Maj in junij sta bila topla in letina dobro obeta.
Dne 5. junija 1924 so prišli na izlet šolarji iz dobrepoljske ljudske šole (211
šolarjev). Dne 15. junija je bilo prvo sv. obhajilo (21 dečkov in 21 deklic).
Na ta dan so bile občinske volitve. Obe skrinjici sta bili Slovenske ljudske
stranke. Ena (SLS Velika Račna) je dobila 65 glasov, Kmečka zveza (SLS) pa 24
glasov.
Dne 19. junija je bila ob najlepšem vremenu procesija sv. Rešnjega telesa. Vodil
jo je g. dr. Frančišek Jere. Asisitirala sta domači župnik in g. Avguštin Sever,
kaplan iz Preserja, ki je bil tu na začasnem bolezenskem dopustu.
Do konca junija je bilo lepo vreme in košnja in žetev sta bili dobri. Sena je bilo
izredno veliko. Sredi julija je pričelo deževati in postalo je hladno. Bilo je nekaj
neviht z močnim vetrom, ki je vrgel proso in koruzo, a se je vse kmalu popravilo.
Na predvečer sv. Cirila in Metoda, 5. julija, je gorel na Kopanju kres. Dne 3.
avgusta 1924 je bil slovesni blagoslov kipa Srca Jezusovega. Zjutraj ob 5.45 uri je
bila slovesna procesija s krasno ovenčanim kipom po hribu. Kip so nosili 4 fantje
Marijine družbe. Po prihodu v cerkev se je kip postavil na pripravljeni prostor ob
prižnici in se je blagoslovil. Pevski zbor je pel primerne pesmi. Potem se je vsa
župnija slovesno posvetila Srcu Jezusovemu. Nato je imel sv. mašo in govor
katehet g. Ignacij Zaplotnik iz Ljubljane. Skoraj vsi župljani so prejeli sv.
zakramente. Presveto Srce Jezusovo, varuj in blagoslavljaj vso župnijo vse čase!
Dne 31. julija 1924 je bila velika železniška nesreča med Predolami in
Čušperkom (nad Pilerjem). Popoldanski tovorni vlak, ki je odhajal ob 4. uri
popoldne iz Čušperka, se je iztiril, ker se je pri nekem kolesu odkrhnil rob. Sedem
naloženih vagonov s trami, deskami in apnom se je zvrnilo preko nasipa. Pri tej
nesreči je bil ubit pomožni vlakovodja Ivan Repanšek (rojen v Ihanu, stanujoč v
Spodnji Šiški). Dolgo časa je ustavljal vlak z zavoro, a zaman. Ubili so ga hlodi, ki
se nanj zrušili iz vagona, ko je odskočil z vlaka. Lokomotiva in dva prva vagona so
se rešili. Vagone so nato dvignili z žerjavi, ki so jih pripeljali iz Maribora.
Do srede avgusta je skoraj neprestano deževalo. V Logu je že nastopila voda.
Dne 8. avgusta je bila katastrofalna povodenj okrog Polhovega Gradca. Utonilo
je 19 ljudi. Zasulo je cele travnike in polja. Odneslo je veliko gozdov in poslopij.
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»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
87. Kaj v tem pogledu uči kalcedonski koncil leta 451?
Cerkveni zbor v Kalcedonu uči izpovedovati, da »je Sin, naš Gospod
Jezus Kristus, popolnoma isti. Isti je popoln v božanstvu in popoln v
človeškosti; resnično Bog in resnično človek, obstoječ iz razumne duše
in iz telesa. Prav isti je enakega bistva z Očetom po požanstvu in
enakega bistva z nami po človečnosti, v vsem nam enak razen v grehu
(Heb 4,15). Pred vsemi veki je bil rojen iz Očeta po božanstvu, v
poslednjih dneh pa je bil isti zaradi nas in zaradi našega zveličanja rojen
iz Device Marije, Božje Matere, po človeški naravi.
88. Kako Cerkev izraža skrivnost učlovečenja?
To izraža z izpovedovanjem, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi
človek. Ima dve naravi, Božjo in človeško, ki nista pomešani druga z
drugo, temveč zedinjeni v eni sami osebi Božjega Sina. Zato je torej
treba v Kristusovi človeški naravi vse – čudeže, trpljenje, smrt –
pridevati njegovi Božji osebi, ki deluje po povzeti človeški naravi.
»O, edinorojeni Sin in Beseda Boga samega, čeprav si nesmrten, si se
hotel zaradi našega zveličanja utelesiti iz svete Bogorodice in vedno
device Marije! Ti, ki si eden od svete Trojice, slavljen z Očetom in
Svetim Duhom, reši nas!« (bizantinska sv. maša sv. Janeza Zlatoustega).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 10. 2., sv. Sholastika, devica
Kopanj 17.00 + ZOGARJEVI
Torek, 11. 2., Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Kopanj 17.00 + JOŽE NUČIČ, obl.
Ob 19.00 molitveno občestvo. Vabljeni.
Sreda, 12. 2., sv. Evlalija, mučenka
Kopanj 17.00 + DRUŽ. VIDIC, EMIL JAN, STANE OKORN
Četrtek, 13. 2., sv. Beatrika, redovnica
Kopanj 17.00 + IVAN ERČULJ, po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 14. 2., sv. Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
Kopanj 17.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO
Sobota, 15. 2., sv. Klavdij, redovnik
Kopanj 17.00 + IVANA PERKO (KOCMANOVA)
6. NEDELJA MED LETOM, 16. 2. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, STARŠI PAJK
Ponedeljek, 17. 2., sedem ustanoviteljev servitov
Kopanj 17.00 + STANE, LUDVIK KASTELIC
Torek, 18. 2., sv. Frančišek Regis, duhovnik in mučenec
Kopanj 17.00 V ČAST KOPANJSKI MARIJI V ZAHVALO ZA
ZDRAVJE IN PREJETE DOBROTE (B. F.)
Sreda, 19. 2., sv. Konrad iz Piacenze, redovnik
Kopanj 17.00 + FRANC FINK, obl.
Ob 19.00 seja ŽPS!
Četrtek, 20. 2., sv. Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka
Kopanj 17.00 PO NAMENU (Š.), po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 21. 2., sv. Peter Damjani, škof
Kopanj 17.00 + FRANC TONKLI, 30. dan
Ob 19.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Sobota, 22. 2., Sedež apostola Petra
Kopanj 17.00 + JUSTINA ŠTRUKELJ IN IVANA PERKO
7. NEDELJA MED LETOM, 23. 2. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA POTOKAR, obl.

OBVESTILA:
V sredo, 19. februarja, ob 19.00 uri bo seja Župnijskega pastoralnega
sveta. Vsi člani lepo vabljeni!
V nedeljo, 23. februarja, bo pušica za Teološko fakulteto v Ljubljani.
Bog povrni!
Lepa zahvala fantom in dekletom za spravilo jaslic. Bog povrni!
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.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI:
----- Naj omenim primer, ki govori o čudežni ustavitvi kuge, ki je pomorila
na tisoče ljudi. Kuga je izbruhnila v Neaplju maja 1656. Začela se je širiti
tudi v mestu DEI TIRRENI. Duhovnik Paolo Franco je tega leta na praznik
Kristusovega vnebohoda organiziral procesijo z Najsvetejšim do visoke
planote Monte Castello, od koder je mesto blagoslovil z Najsvetejšim.
Strašna kuga je takoj popolnoma prenehala moriti ljudi. V spomin na ta
čudežni dogodek imajo v tem mestu vsako leto v mesecu juniju slovesno
procesijo z Najsvetejšim.
----- Naj omenim dva takšna primera, ki se sicer nista zgodila v Lurdu, a
vendar v zvezi z lurško Gospo. Redovna sestra MARIJA MARJETA CAPTAINE
je leta 1915 zbolela na srcu, deset let pozneje pa še na ledvicah. Na levi
ledvici je imela tur, ki ga ni bilo mogoče operirati. Otekle so ji noge, rane
so se začele odpirati, spanje je izginilo. Sestra se je pridružila
devetdnevnici, ki so jo opravljale njene sosestre v čast brezmadežni lurški
Gospe. Med devetdnevnico, 22. januarja 1937, ko se ji je stanje
poslabšalo, so ji podelili sveto maziljenje in jo pripravili na smrt. Tega dne
je po notranjem navdihnjenju prosila, naj jo peljejo v samostansko kapelo
k mašni daritvi. Med povzdigovanjem je začutila, kakor da gre nevidna
roka preko njenih nog. Otekline so v hipu izginile in rane so se v hipu
zacelile. Naslednjega dne je šla sestra Captaine sama k zdravniku dr.
Philousu, ki je ugotovil, da je smrtno nevarno obolenje naenkrat izginilo.
To so potrdili tudi drugi zdravniki. Renski kardinal Roques je pozneje njeno
ozdravljenje razglasil za pravi čudež.

