ZGODOVINSKE DROBTINICE: NEKAJ NESREČNIH SMRTI
Iz mrliških knjig župnije Kopanj povzemam nekaj nesrečnih smrti. Najprej je bilo
pokopališče v Veliki Račni pri kapeli sv. Marjete, leta 1862 pa so že pokopavali na
Kopanju. Dne 9. julija 1773 je nenadoma umrla zaradi padca (ex casu repente
mortua) 18-letna Marija Tomšič iz Predol 8 (Bucovarjeva). Dne 27. septembra
1794 je utonil (aquis submersus) 34-letni Franc Koncilija, sin grajskega sluga iz
Male Račne 22. Dne 9. decembra 1810 je utonil (ertruncken) 8-letni Martin
Novak iz Velike Račne 16 (Jamnikov). Lahko sklepamo, da se je drsal po ledu. Dne
10. junija 1812 je strela ubila (von Hagel erschlagen) 64-letno Marijo Perko iz
Velike Račne 6 (Škntelovo) in 32-letno hčer Jero Perko, poročeno z Matijem
Škodom iz Male Račne 1 (Šuštarjevim). Dne 3. julija 1830 je 9-letno Marijo
Zupančič (njen oče je bil Lovrenc), iz Male Račne 24 (danes Pirkarjevi) raztrgalo
mlinsko kolo (von Mühlrad zerrissen). Dne 3. oktobra 1832 se je v gozdu
ponesrečil (in der Waldung verunglückt) 48-letni Jožef Grum, mežnar s Spodnje
Slivnice 3 (Mežnarija). Dne 22. maja 1833 je strela ubila (Blitz Strahl) 31-letnega
čušperskega lovca (zobelsberg. Jäger) Franca Böcka iz Male Račne 18 (Marof).
Dne 29. septembra 1844 je bil ubit (erschlagen) ob 5. uri zjutraj 38-letni hrvaški
vojak Nikolaj Štipanovich iz 11. čete in bil pokopan 1. oktobra ob 11. uri
dopoldne (am 1-ten Ocktober Vormittag 11 Uhr begraben). Stanoval je na
Spodnji Slivnici 14 (Greben) in bil sodno pregledan. Dne 8. junija 1845 je po
polnoči (nach Mitternacht), ta dan je bila tretja nedelja po Sveti trojici, pri
kopanju v Šici (beim Baden) utonil (ersauffen) 21-letni čušperski hlapec Jernej
Hrovat, sin 1/3 zemljaka iz Hočevja, župnija Dobrepolje - Videm, in bil pokopan
11. junija zjutraj (am 11. Morgens begraben). Bil je sodno pregledan (gerichtlich
beschaut). Nenavadno je, da se je kopal v nedeljo ponoči. Ker je naveden čas
utopitve, se verjetno ni kopal sam. Dne 20. avgusta 1854 je vol do smrti
poškodoval (Verunglück durch einer Ochsen) 34-letnega gospodarja cele kmetije
(Ganzhübler) Janeza Košaka iz Male Račne 8 (Koščakovega). Dne 24. septembra
1856 je mlinsko kolo do smrti zmečkalo (durch die Zerquetschung eines
Mühlrades) 22-letnega Jakoba Košaka iz Male Račne 8 (Koščakovega). To se je
zgodilo pri Veliki Račni 17 (Malnar, potem domače ime Mežnar), kjer je bil mlin.

Vsem župljanom želim blagoslovljene velikonočne praznike, mir
in upanje vstalega Gospoda, ki je premagal hudobijo in smrt, kar
obljublja tudi nam: »Kdor v mene veruje, bo živel, tudi če umre.«
Janez Kebe, župnik
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_04_20.pdf

Številka: 8, leto: VII, 20. april 2014

»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
99. Na kakšen način je Marijino duhovno materinstvo univerzalno?
Marija ima edinega Sina, Jezusa. Toda v njej se njeno duhovno
materinstvo razteza na vse ljudi, katere je prišel Jezus odrešit. Pokorna
ob novem Adamu, Jezusu Kristusu, je Devica nova Eva, resnična mati
živih, ki z materinsko ljubeznijo sodeluje pri njihovem rojstvu in pri
njihovi vzgoji v redu milosti. Kot Devica in Mati je Marija podoba
Cerkve, njeno najpopolnejše uresničenje.
100. V kakšnem smislu je vse Kristusovo življenje skrivnost?
Vse Kristusovo življenje je dogodek razodevanja. Kar je vidno v
Jezusovem zemeljskem življenju, vodi k njegovi nevidni skrivnosti, zlasti
k skrivnosti njegovega Božjega sinovstva: »Kdor vidi mene, vidi Očeta«
(Jn 14,9). Tudi če se odrešenje dopolni s križem in vstajenjem, je vse
Kristusovo življenje skrivnost odrešenja, kajti vse, kar je Jezus storil,
govoril in trpel, je imelo namen odrešiti padlega človeka in ga znova
postaviti v njegovo prvotno poklicanost Božjega otroka.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
VELIKONOČNI PONEDELJEK, 21. 4., praznik
Kopanj
9.00 + JANEZ, DRUŽINA ERČULJ
Kopanj 18.00 + MILAN NOVLJAN
Torek, 22. 4., sv. Leonid, mučenec
Kopanj 19.00 + JOŽEFA STARC, IVANKA BABNIK
Po maši molitveno občestvo v učilnici. Vabljeni!
Sreda, 23. 4., sv. Jurij, mučenec
Kopanj 19.00 + MATJAŽ MEHLE
Četrtek, 24. 4., sv. Fidelis, mučenec
Kopanj 19.00 ZA ZDRAVJE, V ČAST MATERI BOŽJI
Po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 25. 4., sv. Marko, evangelist
Čušperk 19.00 + EMIL JAN in + OKORNOVI, Čušperk
Ob 20.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Sobota, 26. 4., sv. Marija, Mati dobrega sveta
Kopanj 19.00 + VIDA HRIBAR
BELA NEDELJA, 27. 4. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + METOD BENEDIK, obl.
Ponedeljek, 28. 4., sv. Peter Chanel, duhovnik in mučenec
Kopanj 19.00 + MARIJA ZAJC, obl.
Torek, 29. 4., sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica
Velika Račna 19.00 + JOŽE TRONTELJ
Sreda, 30. 4., sv. Pij V., papež
Velika Račna 19.00 + MATJAŽ, oče VINKO MEHLE
Četrtek, 1. 5., sv. Jožef, praznik dela, začetek šmarnic
Kopanj 19.00 + JOŽE SEVER, obl.
Po sv. maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 2. 5., obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + PILARJEVI
Od 15.00 ure naprej bo birmanski dan, po maši bo sestanek s starši.
K sv. maši ob 19.00 naj pridejo tudi botri!
Prva sobota, 3. 5., sv. Filip in Jakob, apostola, molitve za duhovne poklice
Kopanj 19.00 + JOŽE, OLGA FINK

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 4. 5. 2014, sv. Florijan, mučenec
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 za žive in + gasilce, gasilska sv. maša

OBVESTILA:
Prvoobhajanci naj se naučijo spovedne molitve. V imenu Očeta … Danes
sem prvič pri sveti spovedi. Moji grehi so … Ko jih poveš, rečeš: Moj
Jezus, usmiljenje! Duhovnik ti naroči pokoro, ki jo opraviš po spovedi.
Nato moliš kesanje: Moj Bog, žal mi je … Duhovnik ti da odvezo in nato
moli: Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober. Rečeš: Vekomaj traja njegova
dobrota. Duhovnik reče: Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru. Odgovoriš:
Bogu hvala! Prvo sv. obhajilo bo že 25. maja.
Sestanek za starše bo prihodnjo nedeljo, 27. aprila, po 10. maši.
Tudi birmanci naj se lepo pripravljajo na birmo.
ŠMARNICE
V mesecu maju se Slovenci že stoletja zbiramo okrog Marije, pojemo,
poslušamo šmarnično branje in molimo litanije Matere Božje. Ta doživetja
se posebej otrokom vtisnejo globoko v dušo. Letos bodo šmarnice na
Kopanju, zato bodo v maju vse maše na Kopanju. Otroci bodo dobivali
posebne karte, podobne pravim kartam, kjer bo za vsak dan napisana
naloga. Npr. Skleni, da ob nedeljah ne boš hodil v trgovino – k temu
spodbujaj tudi druge! Ali: Jutri še posebej pazi, da boš govoril le lepe
besede! Branje z naslovom »Pomembne reči« je napisala družinska mati
Darja Kastelic. K šmarnicam vabljeni vsi otroci in družine.
Lepa zahvala vsem, ki sodelujete pri bogoslužju, da so velikonočni prazniki
lepi. Bog povrni!
Lepa zahvala vsem možem in fantom, da ste tako hitro razžagali, razcepili
in zložili drva na kopanjskem griču. Bilo vas je 14 in trije traktorji s cepilci.
Bog povrni!
Molitev k sv. nadangelu Mihaelu: Sveti nadangel Mihael! Brani nas v boju.
Bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Ukrotí naj
ga Bog, ponižno za to prosimo. In ti, vodnik nebeške vojske, satana in
druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo
v pekel pahni. Amen.

