ZGODOVINSKE DROBTINICE: NEKAJ NESREČNIH SMRTI
(nadaljevanje)
Dne 23. julija 1970 je konj brcnil 2-letno Cvetko Žitnik iz Čušperka 3. Dne
27. julija 1974 je umrla pri nesreči s traktorjem 71-letna Ana Šteh iz Male
Račne 13 (Vrbetova). Dne 3. junija 1978 je umrl pri avtomobilski nesreči
39-letni Ivan Garbas z Velike Ilove Gore 3 (Polončkov). Dne 12. septembra
1981 je v Krki utonil (vožnja s čolnom) 25-letni Jože Zabukovec z Velike
Ilove Gore 7 (Štupnikov). Dne 2. oktobra 1981 je utonil v Šici pri mostu 57letni Franc Zupančič iz Male Račne 19 (Kraljev). Dne 29. oktobra 1983 je
umrl pri nesreči s traktorjem 70-letni Alojzij Novljan iz Male Račne 8
(Koščakov). Dne 17. februarja 1986 je umrl na Lavrici pri prometni nesreči
vlaka in avtomobila 29-letni Alojzij Zakrajšek iz Male Račne 27 (Liznikov
Lojz, ml.). Dne 1. januarja 1992 je padel z višine in umrl 66-letni Jožef
Zabukovec z Velike Ilove Gore 7 (Štupnikov). Dne 25. junija 1994 je v
Zaspančevem Retju utonil, ko se je kopal, 44-letni Marjan Obreza iz Velike
Račne 24 (Obrezov). Dne 12. oktobra 1994 je pri nesreči s traktorjem
umrla 53-letna Marija Krištof iz Predol 16 (Korelčeva).
POGREBI:
Do spomladi 1817 so pisali samo dan, mesec in leto smrti, potem so
pisali tudi dan in uro smrti in dan pogreba. Vedno so pokopavali okoli 48
ur po smrti. Tako je 11. septembra 1836 ob 8. zjutraj umrla za kolero
(Brechruhr) 10-letna Magdalena Žitnik (Shitnik), hči gostača (Inwohner)
Mihaela s Spodnje Slivnice 4 (Jakobčkova), in bila pokopana 13. septembra
ob 8. zjutraj (am 13-ten 8 Uhr Morgens begraben). V bolezni je prejela
spoved, sv. popotnico in bolniško maziljenje.
Dne je 24. novembra 1836 je ob pol devetih dopoldne umrl za tifusom
(Nervenfieber) 43-letni gospodar Jožef Mohar iz Predol 3 (Medvedov) in
bil pokopan 26. novembra ob 10. uri (am 26-ten 10 Uhr begraben).
Dne 27. julija 1838 je ob 13. uri umrl za tifusom (Nervenfieber) 7-letni
Anton Fabjan (Habjan) iz Gabrja 5 (Tončkov) in bil pokopan 29. julija
opoldne (am 29-ten Mittags begraben).
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»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
108. Zakaj Jezus razodeva kraljestvo z znamenji in čudeži?
Jezus spremlja svojo besedo z znamenji in čudeži, da bi potrdil, da je
kraljestvo navzoče v njem, Mesiju. Čeprav ozdravlja nekatere osebe, ni
prišel zato, da odpravil vse zlo tu na zemlji, pač pa da bi nas osvobodil
suženjstva greha. Izganjanje hudih duhov naznanja, da bo njegov križ
zmagovit nad »vladarjem tega sveta« (Jn 12,31).
109. Kakšno oblast podeljuje Jezus svojim apostolom v Božjem
kraljestvu?
Jezus izbere dvanajstere, prihodnje priče svojega vstajenja, ter jim da
delež pri svojem poslanstvu in pri svoji oblasti, da učijo, odvezujejo
grehov, gradijo in vodijo Cerkev. V tem zboru Peter prejme »ključe
nebeškega kraljestva« (Mt 16,19) in zavzema prvo mesto s
poslanstvom, da varuje svoje brate.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 16. 6., sv. Beno, škof
Kopanj 19.00 + ANGELA, FRANC, MARJAN POTOKAR
Torek, 17. 6., sv. Rajner, puščavnik
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA VELIKO RAČNO
Sreda, 18. 6., sv. Gregor, škof
Kopanj 19.00 + MATJAŽ MEHLE
Četrtek, 19. 6., SV. REŠNJE TELO IN KRI, zapovedani praznik
Kopanj
9.00 + STARŠI, BRATJE, SESTRE MOHAR
Kopanj 19.00 + FRANC, FRANČIŠKA PODRŽAJ
Petek, 20. 6., sv. Adalbert, škof
Čušperk 19.00 + IVAN SEVER, obl.
Sobota, 21. 6., sv. Alojzij, redovnik, zavetnik mladine
Kopanj 19.00 + VINKO ŠTEH, obl.
h
Ob 20 sestanek za ANIMATORJE ORATORIJA na Kopanju pod lipo.
ZUNANJA PROSLAVITEV PRAZNIKA SV. REŠNJEGA TELESA, 22. 6. 2014
Kopanj
7.00!! ZA ŽUPLJANE, če bo lepo vreme, bo po maši procesija
Kopanj 10.00 + JANEZ NUČIČ, BUCOVARJEV

Ponedeljek, 23. 6., sv. Jožef Cafasso, redovnik, kres
Kopanj 19.00 + ALOJZ PERKO, KOCMANOV
Torek, 24. 6., rojstvo Janeza Krstnika
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA MALO RAČNO
Sreda, 25. 6., dan državnosti, državni praznik
Velika Račna 19.00 + ANA ZAJEC, ŠPEHARJEVA
Četrtek, 26. 6., sv. Jožefmarija Escriva, duhovnik
Kopanj 19.00 + ALOJZ NUČIČ, po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 27. 6., srce Jezusovo, praznik
Kopanj 19.00 + STANISLAV MARN
Sobota, 28. 6., Srce Marijino
Kopanj 19.00 + ANDREJČEVI, DOBARJEVI in LOVRETOVI
SV. PETER IN PAVEL, 29. 6. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEF KASTELIC, 2. obl.

OBVESTILA:
V četrtek je zapovedani praznik sv. Rešnjega telesa in krvi. Zunanja
proslavitev praznika pa bo v nedeljo po prvi maši, ki bo že ob 7. uri. Če bo
lepo vreme, bo procesija po Kopanjskem griču. Prosimo za postavitev
oltarjev. Med procesijo molimo, pri oltarjih poslušamo evangelij in
prosimo Božje milosti za zdravo vreme, za odvrnitev javnih nadlog in za
blagoslov pri delu. Deklice pri oltarjih posipajo cvetje.
Danes bodo prvi trije razredi dobili spričevala. Nazaj naj jih prinesejo
drugo nedeljo. Ostali jih prinesete nazaj že to nedeljo.
ORATORIJ na KOPANJU »Na tvojo besedo«: 18. 8.–24. 8. 2014
Vsi mladi, 1. letnik srednje šole in starejši, ste lepo vabljeni na uvodni
sestanek za animatorje oratorija. Oratorijski animatorji so (smo) prav
posebna skupinica zagnancev, ki vsako leto skrbno pripravijo oratorij za
otroke, poleg tega pa na različne druge načine sodelujejo pri
življenju župnijske skupnosti. Lahko rečemo, da so
animatorji tisti, ki dajejo dušo (anima = duša). Več o
animatorskem poslanstvu na: www.oratorij.net.
Na Kopanju se dobimo v soboto, 21. 6., ob 20h pod lipo.
25. junija je državni praznik: dan državnosti.
Evharistični čudeži. Jezus nas uslišuje.
Saraceni so že pristavljali lestve in plezali na vrh obzidja, da bi zavzeli
samostan. Klara je naročila, naj ji prinesejo posodico, v kateri so hranile
posvečene hostije. S posodico v roki so sestre svojo predstojnico odnesle k
velikemu oknu, ki gleda na prostor pred cerkvijo. Visoko je dvignila
posodico in nevernim vojakom pokazala Kristusa v evharistiji. Tedaj je
molila: »Prosim Te, moj Gospod, stori, da ne bi prišle v roke nevernikov in
obvaruj nas njihove krutosti. Prosim Te, moj Gospod, da obvaruješ tudi to
mesto in ljudi, ki nam zaradi tvoje ljubezni pomagajo in nas ohranjajo pri
življenju.« Iz posodice s hostijami je Klara slišala glas: »Zaradi tvoje ljubezni
bom varoval tebe in nje.« Saraceni so izginili iz okolice samostana in tudi
mesta Assisi niso napadli. Neka nevidna sila jih je zapodila v beg.

