DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Ivan Kogovšek je leta 1924 zapisal:
Dne 14. avgusta 1924 se je ob 9. uri 20 minut lepo videl popolni lunin
mrk.
Drugi dan je bil patrocinij (žegnanje). Ker je prejšnji dan deževalo, je bilo
manj romarjev kot po navadi. Duhovno opravilo je imel dr. Jere. Dne 23.
avgusta 1924 je bil planet Mars v največji bližini Zemlje. Dne 25. avgusta je
bila huda nevihta. Med dežjem je padala drobna toča, a škode ni naredila.
Od 6. do 8. septembra 1924 je bil v Ljubljani prvi marijanski kongres in
posvečevanje nove cerkve na Rakovniku. Navzoč je bil salezijanski
kardinal Cagliero, ki je bil eden prvih don Boscovih gojencev in bivši slavni
misijonar v Patagoniji v Južni Ameriki. Prišel je tudi nuncij Pellegrinetti. Na
kongresu je bilo okoli 50.000 ljudi in 106 zastav. Iz naše župnije se je
kongresa udeležilo okoli 70 ljudi in Marijina družba z zastavo.
Zadnji teden septembra in meseca oktobra je bilo večinoma lepo, toplo
vreme. Zima je bila izredno mila, da najstarejši ne pomnijo takšne. V
novembru je bilo le nekaj dni deževnih. Lep je bil tudi december. Na božič
je večkrat sijalo sonce.
Dne 28. decembra 1924 je bil na Kopanju po maši javni shod SLS. Govoril
je naš kandidat narednik Franc Smodej. Volitve bodo 8. februarja
prihodnje leto. Zdaj vlada koalicija PPŽ – Pašić in Pribičević (prosveta) in
Žerjav (gozdarstvo in rude). Slovenci smo brezpravni. Pripravlja se kulturni
boj – v prvi vrsti za šolo.
Leto 1925. Januar je bil večinoma lep. Na praznik sv. treh kraljev je prvič
snežilo. Snega je padlo za dober prst in je kmalu izginil.
Ker se je časopis Domoljub, ki je izhajal 37 let, bojeval za poštenost in
pravico, ga je vlada 15. januarja 1925 prepovedala. Kmalu zatem je začel
izhajati v isti obliki »Novi Domoljub.«
Lepi sončni dnevi so bili 20. do 23. januarja, 24. in 25. je pa snežilo,
vendar je sneg kmalu skopnel.
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»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
89. Ali je učlovečeni Božji Sin imel dušo s človeškim spoznavanjem?
Božji Sin si je privzel telo, oživljeno z razumno človeško dušo. S svojim
človeškim razumom se je Jezus naučil veliko stvari z izkušnjo. A tudi kot
človek je imel Božji Sin notranje in neposredno spoznavanje Boga,
svojega Očeta. Prav tako je segal do skritih misli človeškega srca in
popolnoma poznal večne načrte, ki jih je razodel s svojim prihodom.
90. Kako soglašata dve volji učlovečene Besede?
Jezus ima Božjo voljo in človeško voljo. V svojem zemeljskem življenju je
Božji Sin človeško hotel, kar je skupaj z Očetom in Svetim Duhom
odločil za naše zveličanje. Kristusova človeška volja je pokorna; ne upira
se in ne nasprotuje, temveč se podreja njegovi Božji volji.
91. Ali je Kristus imel resnično človeško telo?
Kristus si je privzel resnično človeško telo, s katerim je nevidnega Boga
napravil vidnega. Zato smemo Kristusa upodabljati in častiti na svetih
podobah.
92. Kaj predstavlja Jezusovo srce?
Jezus nas je poznal in ljubil s človeškim srcem. Njegovo srce, prebodeno
za naše zveličanje, je simbol tiste neskončne ljubezni, s katero Jezus
ljubi Očeta in prav vsakega človeka.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 24. 2., sv. Matija, apostol
Kopanj 17.00 + MARIJA, JANEZ, FRANC KASTELIC
Torek, 25. 2., sv. Valburga, opatinja
Kopanj 17.00 V ZAHVALO
Po maši molitveno občestvo v učilnici. Vabljeni!
Sreda, 26. 2., sv. Aleksander (Branko), škof
Kopanj 17.00 + FRANC TONKLI
Četrtek, 27. 2., sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje
Kopanj 17.00 + ANTON TONKLI, obl.
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 28. 2., sv. Roman, opat
Čušperk 17.00 + JOŽE BAHOVEC, 1. obl., ANA FRANČIŠKA
Sobota, 1. 3., sv. Albin, škof
Kopanj 17.00 + MATJAŽ MEHLE, 30. dan
8. NEDELJA MED LETOM, 2. 3. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA ŽIVE IN + KOVAČEVE
Ponedeljek, 3. 3., sv. Kungota, kraljica
Kopanj 17.00 + STANISLAVA FRÖHLICH
Torek, 4. 3., sv. Kazimir, poljski kraljevič
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA STARC
Sreda, 5. 3., pepelnica, strogi post
Kopanj 17.00 + JOŽEFA ŠKODA, obl.
Četrtek, 6. 3., sv. Fridolin, opat
Kopanj 17.00 JANEZ KASTELIC, obl.
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 7. 3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki, obiskovanje bolnikov
Birmanci, ki opravljajo prve petke, vabljeni k sv. spovedi in sv. obhajilu.
Ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + RODBINA ŠTUPNIK
Ob 19.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Prva sobota, 8. 3., sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj,
molitev za duhovne poklice
Kopanj 17.00 + IVANA LUŽNIK

1. POSTNA NEDELJA, 9. 3. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JURJEVI
Po 10.00 maši sestanek za starše birmancev.
Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne.
– Vabljeni tudi mladi, posebej birmanci!

OBVESTILA:
V torek, 25. februarja, bo ob 20.00 uri prvo srečanje II. zakonske skupine.
Vabljeni!
V nedeljo, 2. marca, ob 16.00 bo v Stični slovesni sprejem milostne
podobe Naše Gospe iz Aparecide, zavetnice brazilskega ljudstva. Vabljeni!
V nedeljo, 9. marca, bo po 10. maši sestanek za starše birmancev.
Vsi lepo vabljeni!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI:
Čudežev pravzaprav ne delajo svetniki, ampak Bog, ki ob tem večkrat
uporabi kakega svetnika. Sveti pater LEOPOLD MANDIĆ (+1942) je imel
izredno zaupanje v moč mašne daritve. Svojemu prijatelju je pisal: »Žrtev,
ki jo darujemo pri sv. maši, ima neskončno vrednost. Nikoli ne moremo
prositi kaj tako velikega, kakor je daritev sama. Zato moramo imeti pri
maši vedno kar najbolj široko srce.«
Pepci Cremonesi je p. Leopold zaupal: »Ko mašujem, mislim na vse, ki se
obračajo name. Z vso duhovno širino objemam vse, ki se zatekajo k meni.
Srce se mi širi v veselju, da bom prejel vse, kar prosim, saj vem, da to ni nič
v primeri s tem, kar darujem.«
Dne 7. marca 1925 je devetnajstletna EVELINA BERTO iz Bovolente pri
Padovi zbolela za hudo influenco. Pridružile so se komplikacije z vnetjem
sklepov in ledvic ter srčnega ožilja. Bolnica je zaradi visoke vročine in
hudih bolečin vpila in se zvijala v krčih. Dva zdravnika sta ugotovila, da je
njeno življenje v nevarnosti in da smrt lahko kaj hitro nastopi. Evelina se je
enajst dni borila z njo. 18. marca se je Evelinin oče Egidij odpeljal v
Padovo. Pred baziliko sv. Antona je izstopil, da bi obiskal svetnikov grob in
molil za svojo hčerko. Toda neka skrivnostna sila ga je usmerila v
kapucinsko cerkev k p. Leopoldu. Pri njem je opravil spoved. P. Leopold je
spoznal njegovo bolečino in ga je vprašal: »Gospod Berto, kaj vam je, da
ste tako žalostni?« (se nadaljuje)

