DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Ivan Kogovšek je leta 1925 zapisal:
Dne 25. junija 1925 je okoli 7. zvečer treščilo v cerkveni zvonik. Ker je
bil strelovod poškodovan, je strela odskočila na vse strani. En del je udaril
v vežna vrata župnišča in eno krilo popolnoma raztreščil. Strela je nato
šinila v bakreno žico hišnega zvončka ter jo raztrgala. En del je odskočil po
strešnem žlebu v vodovodno cev pri vodnjaku ter tam izkopal luknjo v tla.
Zračni pritisk je na oknih župnišča razbil veliko šip. Sreča je, da se ni
nikomur nič zgodilo. Hvala Bogu!
Od 21. do 28. junija 1925 je voda zopet poplavila kotline za hribom in
velik del maloradenskega polja. Uničila je mnogo sena in ozimine.
Dne 10. julija so mojstri montirali nov strelovod na stolpu župnijske
cerkve. To delo je naredila tvrdka Korn iz Ljubljane. Strelovodno ost so na
novo pozlatili in napeljali novo bakreno odvodno žico v dolžini 33 metrov.
Prejšnja žica je bila železna, zarjavela in na več mestih skupaj staknjena.
Med vojno je vojaška uprava z bakreno zvonikovo streho vzela tudi
bakreno strelovodno žico in jo površno nadomestila z železno.
Letošnje poletje je polno silnih neviht in nesreč. Konec junija je bila
zopet velika povodenj okrog Svetih treh kraljev, v Žireh in v Poljanski
dolini. Po mnogih krajih je strela zažgala poslopja in ubila več ljudi.
Prva polovica julija je bila deževna. Od 19. julija je bilo nekoliko lepše
vreme, a zelo nestanovitno. Sena nikakor ni mogoče spraviti. Zgodnji
krompir v dolini je črviv in gnije.
Šola na Kopanju je bila razširjena v dvorazrednico. Bil je komisijski ogled
zaradi nove učne sobe. Določilo se je, da se prostori preurede. Pod
sedanjo učilnico je treba do leta 1929 narediti novo šolsko sobo. Na
Slivnici se zida novo šolsko poslopje. Julija je bilo že pod streho.
Draginja za spoznanje popušča, a le na škodo kmetu, ker so cene za
živino padle za polovico (poprečno od 60 kron na 30 kron pri kilogramu).
Kar pa je treba kupiti: špecerija, manufaktura pa so skoraj enake cene kot
prej.
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_23.pdf

Številka: 6, leto: VII, 23. marec 2014

»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
96. Kako Marija sodeluje z odrešenjskim Božjim načrtom?
Marija je po Božji milosti ostala brez vsakega osebnega greha vse svoje
življenje. Je »milosti polna« (Lk 1,28), »vsa sveta«. Ko ji angel oznani, da
bo rodila »Sina Najvišjega« (Lk 1,32), svobodno izreče svojo privolitev s
»poslušnostjo vere« (Rim 1,5). Marija samo sebe v celoti izroči osebi in
delu svojega Sina Jezusa, ko z vsem srcem sprejme odrešenjsko Božjo
voljo.
97. Kaj pomeni Jezusovo deviško spočetje?
Pomeni, da je bil Jezus spočet samo z močjo Svetega Duha v naročju
Device, brez sodelovanja moža. Jezus je Sin nebeškega Očeta po Božji
naravi in Marijin Sin po človeški naravi, vendar pa pravi Očetov Sin v
obeh naravah; v njem je ena sama oseba, namreč Božja.
98. V kakšnem smislu je Marija »vedno devica«?
V smislu, da »je ostala devica ob spočetju svojega Sina, devica ob
porodu, devica, ko ga je nosila v svojem telesu, devica, ko ga je hranila
na svojih prsih, devica vedno in vselej« (sveti Avguštin). Zatorej, ko
evangeliji govorijo o »Jezusovih bratih in sestrah«, gre za Jezusove
bližnje sorodnike, v skladu z izrazom, ki ga uporablja Sveto pismo.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 24. 3., sv. Katarina Švedska, redovnica
Kopanj 17.30 + MEŽNARJEVI
Torek, 25. 3., Gospodovo oznanjenje, praznik, zaključek tedna družine
Kopanj 17.30 + ZAVIRŠEK in ŠKERJANC
Po maši molitveno občestvo v učilnici. Vabljeni!
Sreda, 26. 3., sv. Evgenija, mučenka
Kopanj 17.30 + JOŽE AHČIN, obl.
Četrtek, 27. 3., sv. Peregrin, redovnik
Kopanj 17.30 V ČAST KOPANJSKI MARIJI, zahvalo in priprošnjo
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 28. 3., sv. Bojan, knez, ob 17.15 križev pot
Kopanj 17.30 + JANEZ SEVER
Sobota, 29. 3., sv. Bertold, redovnik
Kopanj 17.30 + ROZALIJA PERME
----------------------------------prehod na poletni čas----------------------------------4. POSTNA NEDELJA, 30. 3. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STANISLAV ŠKUFCA, JOŽE in ANA JERIČ
Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne. Vabljeni tudi mladi, birmanci!
Ponedeljek, 31. 3., sv. Gvido (Vido), opat
Velika Račna 19.00 + MATJAŽ MEHLE
Torek, 1. april 2014, sv. Agapa (Ljuba) in Irena, mučenki
Kopanj 19.00 + GORNJI VRBETOVI
Sreda, 2. 4., sv. Teodozija, mučenka
Kopanj 19.00 + DANILO, DARKO KOŠIR
Četrtek, 3. 4., sv. Rihard, škof
Kopanj 19.00 + JOŽEFA ZAJEC (ŠPEHARJEVA PEPCA)
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 4. 4., sv. Izidor Seviljski, škof, obiskovanje bolnikov,
birmanci, ki opravljajo prve petke vabljeni k sv. spovedi in sv. obhajilu
Ob 18.45 križev pot. Kopanj 19.00 + KAPINOVI
Ob 20.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Prva sobota, 5. 4., sv. Vincencij Ferrer, duhovnik, za duhovne poklice
Kopanj 19.00 + FRANC KASTELIC, obl.

5. POSTNA NEDELJA, 6. 4. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDOLF PODRŽAJ
Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne. Vabljeni tudi mladi, birmanci!

OBVESTILA:
Pred nami so veliki dnevi Gospodovega trpljenja in vstajenja. A brez
duhovne obnove (iskrene spovedi) ni velike noči. Povabljeni smo, da vsi
molimo za blagoslov velikonočne duhovne obnove.
Nova številka Družine prinaša reportažo iz naše župnije. Ker podobnega
prispevka iz naših krajev še ni bilo, tako pravijo starejši župljani, si ta izvod
Družine vzemite, ga preberite in shranite. Izvod vzemite brezplačno, ker ga
poklanja založba Družina kot spodbudo, da bi se kdo okorajžil in si naročil
ta slovenski katoliški tednik.
Prihodnjo nedeljo, 30. t. m., če bo lepo vreme, vabim vse mejaše, katerih
parcele mejijo na kopanjski hrib, da bi obnovili stare meje. Ob 15.30 uri.
Hvala!
Na tiho nedeljo boste dobili oljčne vejice. Prostovoljni prispevki so za
primorske cerkve.
Velika zahvala trem ključarjem, da so pripravili drva s Kopanja in
Trunklovemu Vinku, da jih je pripeljal. Bog povrni!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI:
Zavedamo se, da Jezus ni postavil svete evharistije za ozdravljanje
telesnih bolezni in za varstvo pred raznimi nesrečami. V tem zakramentu
hrani in ozdravlja predvsem naše duše. Vendar v svoji dobroti vsaj kdaj
prepreči kakšno grozečo nesrečo.
V času SV. KLARE ASIŠKE (+ 1253) je nemški cesar Friderik II. z najetimi
vojaki, med njimi muslimanskimi Saraceni, pustošil po Italiji. Požigal je
mesta, teptal polja ter ropal cerkve in samostane. V septembru 1240 je
prodiral proti Assisiju. Zunaj mestnega obzidja pri Svetem Damijanu je bil
samostan klaris, ki je bil v veliki nevarnosti. Skupaj s sv. Klaro so sestre
neprenehoma molile pred Najsvetejšim in samostan je bil rešen kakor po
čudežu. Poznejše poročilo pripoveduje, kako so Saraceni z divjim krikom in
tuljenjem pridrli pred samostan.
(Se nadaljuje …)

