DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Ivan Kogovšek je zapisal:
Dne 8. februarja 1925 so bile državne volitve v Narodno skupščino. Na
Kopanju so takole izpadle: SLS 105 glasov, SDS Žerjav 10 glasov, SKS Pucelj
10 glasov, Makuc (komunist) 1 glas, SRS Prepeluh 1 glas. Opozicija je
dobila 350.000 glasov večine, vendar je ostala v manjšini (? Op.: verjetno
je prav: v opoziciji.). Na Hrvaškem in v Srbiji so se volitve vršile v znamenju
nasilja in korupcije.
Rahlo je snežilo 8., 19., 20., 21., 22. in 23. februarja. Sneg pa je hitro
skopnel in postalo je toplo. Dne 27. februarja smo ob ¾ 7 zjutraj čutili
precej močan potres. Dne 9. marca je bil ves dan silen snežni metež. Snega
je padlo okoli 15 cm. Nato je bil ves mesec precej mraz in huda burja. Sneg
je počasi kopnel. Ker je bila zemlja mrzla, ni bilo dolgo časa mogoče začeti
z deli na polju.
Dne 29. marca smo v zvonik obesili nov veliki, jekleni zvon, ki je prispel
prejšnji dan iz jeseniške tovarne. Tehta 1344 kg. Cena 1 kg je 10 dinarjev.
Glas ima D in poje prav čisto. Glas je poln, mogočen. Vsi trije zvonovi
pojejo v D-duru: D-Fis-A. Prejšnja zvonova sta se dvignila, zdaj visi veliki
zvon v sredini. Ves zvonik se je pri zvonovih osnažil in betoniral. Uredila se
je tudi ura, da zopet pravilno kaže in bije. Za zvon so veliko darovali tudi
naši farani v Ameriki. Drugo so prispevali domači farani.
V velikem tednu je do četrtka (12. april) deževalo, potem je bilo lepo. V
soboto in na veliko noč pa je zopet deževalo, da procesija ni šla iz cerkve.
Popoldne se je zvedrilo in bilo ves mesec lepo.
Dne 26. aprila, 3. in 10. maja se je vršilo slovesno posvečenje družin
presvetemu Srcu Jezusovemu v Predolah in v Veliki in Mali Račni. Domači
župnik je v vsaki hiši blagoslovil sliko ali kip Srca Jezusovega, odmolil
posvetilno molitev in litanije Srca Jezusovega. Cerkveni pevci so zapeli
primerno pesem v začetku in ob sklepu v vsaki hiši. Domači so hiše (sobe)
lepo okrasili z venci in cvetjem. Tiste dni so tudi prejeli zakramente.
Maj je bil je bil po večini lep, a junij je bil skoraj ves deževen z velikimi
nevihtami in poplavami.
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_03_09.pdf

Številka: 5, leto: VII, 9. marec 2014

»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
93. Kaj pomeni izraz: »Spočet od Svetega Duha …«?
To pomeni, da je Devica Marija spočela večnega Sina v svojem naročju
od Svetega Duha in brez sodelovanja moža: »Sveti Duh bo prišel nadte«
(Lk 1,35), ji je rekel angel ob oznanjenju.
94. »… rojen iz Marije Device«: zakaj je Marija resnično Božja Mati?
Marija je resnično Božja Mati, ker je Jezusova mati (Jn 2,1; 19,25). Tisti
namreč, katerega je spočela od Svetega Duha in ki je postal resnično
njen Sin, je večni Sin Boga Očeta. Je Bog sam.
95. Kaj pomeni brezmadežno spočetje?
Je milostno izbral Marijo pred vso večnostjo, da bi bila mati njegovega
Sina: da bi izpolnila tolikšno poslanstvo, je bila spočeta brezmadežno.
To pomeni, da je bila Marija po Božji milosti in glede na zasluženje
Jezusa Kristusa obvarovana izvirnega greha že od svojega spočetja (ko
sta jo starša spočela).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 10. 3., 40 mučencev iz Armenije
Kopanj 17.30 + JOŽKO, JOŽEF KASTELIC, V. Ilova Gora
Torek, 11. 3., sv. Benedikt, škof
Kopanj 17.30 + LUDVIK GRUDEN
Po maši molitveno občestvo v učilnici. Vabljeni!
Sreda, 12. 3., sv. Justina, redovnica
Kopanj 17.30 V DOBER NAMEN (Z.)
Četrtek, 13. 3., sv. Kristina, mučenka
Kopanj 17.30 + STARŠA ALOJZ IN FRANČIŠKA MEHLE
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 14. 3., sv. Pavlina, redovnica, ob 17.15 križev pot
Kopanj 17.30 + ANGELA, FRANC, MARJAN POTOKAR
Sobota, 15. 3., sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik
Kopanj 17.30 V DOBER NAMEN (Š.)
2. POSTNA NEDELJA, 16. 3. 2014, obletnica izvolitve papeža Frančiška
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STANE KASTELIC, obl., LUDVIK
Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne. Vabljeni tudi mladi, birmanci!
Ponedeljek, 17. 3., sv. Jedrt (Jerica), devica, opatinja
Velika Račna 17.30 POLJSKA ZA PREDOLE
Torek, 18. 3., sv. Ciril Jeruzalemski, škof
Kopanj 17.30 + ROZALIJA PONIKVAR
SREDA, 19. 3., SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE MARIJE, SLOVESNI PRAZNIK,
ZAČETEK TEDNA DRUŽINE
Kopanj
9.00 + JOŽEF ŠTEH
Kopanj 18.00 + JOŽEFA POTOKAR
Četrtek, 20. 3., sv. Klavdija, mučenka
Kopanj 17.30 + PEPCA ZAJC, ANGELA PAJK
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 21. 3., sv. Hugolin, puščavnik, ob 17.15 križev pot
Kopanj 17.30 + FRANČIŠKA ZUPANČIČ, obl.
Ob 19.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Sobota, 22. 3., sv. Lea, spokornica
Kopanj 17.30 + JOŽE, ANTON PEČJAK

3. POSTNA NEDELJA, 23. 3. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANA, JOŽE OVEN
Po 10.00 maši sestanek za starše prvoobhajancev.
Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne. Vabljeni tudi mladi, birmanci!

OBVESTILA:
Danes, na prvo postno nedeljo, je ob 14.00 uri križev pot iz Velike Račne.
Lepo vabljeni!
Jutri, 10. marca, ob 20.00 uri bo srečanje II. zakonske skupine v učilnici.
Vabljeni!
V nedeljo, 23. marca, bo po 10. maši sestanek za starše prvoobhajancev.
Vsi lepo vabljeni!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI:
(Nadaljevanje) Tedaj je nesrečni oče povedal spovedniku, da njegova hčerka
umira. P. Leopold Mandić je očetu zagotovil: »Gospod Berto, vedno ste imeli
vero, imejte jo tudi zdaj! Jutri je praznik sv. Jožefa. Pri maši bom mislil na vašo
hčerko in bo ozdravela. Ste prepričani o tem, kar sem vam rekel?« »Da, oče,
verjamem vašim besedam.« Takoj je občutil v srcu mir in je bil prepričan, da bo
njegova hčerka naslednji dan ozdravela.
Ponoči se je bolnici poslabšalo. Imela je višjo vročino in strašne krče, da se je
zvijala od bolečin. Zgodaj zjutraj, ko je p. Leopold maševal, je bolnici vročina
padla. Evelina je ozdravela. Zdravnik, ki so ga poklicali, ni mogel verjeti svojim
očem. Toplomer je pokazal normalno temperaturo. Zdravnik je ugotovil, da je
bolezen izginila. V nekaj dneh je bila Evelina zopet pokonci.
27 let pozneje je pred škofijskim sodiščem pri postopku za razglasitev p.
Leopolda za blaženega izpovedala: »Od tedaj nisem bila več bolna. Eno leto po
ozdravljenju me je zdravnik zopet pregledal in ugotovil, da je srčna astma
popolnoma izginila. Takoj po ozdravljenju sta moj brat in oče obiskala p.
Leopolda in mu vse povedala. Mirno je poslušal in pristavil: 'Da, sv. Jožef dela
velike čudeže, ne da bi zbujal pozornost.' Še to moram povedati, da je bil moj
zdravnik prej ateist. Pri mojem ozdravljenju pa je priznal nadnaravni poseg in
začel verovati v Boga. To mi je pred nekaj dnevi potrdila še neka druga oseba, ki
ga je sama slišala pripovedovati, da je bilo moje ozdravljenje velik čudež.«
Neki industrialec v Coneglianu, ki je bil tudi ateist, se je spreobrnil, ko je slišal o
čudežnem ozdravljenju. Vstopil je celo v samostan.

