ZGODOVINSKE DROBTINICE: POGREBI IN KOLERA
(nadaljevanje)
Nekdaj so pokopavali ob različnih dnevnih urah, približno 48 ur po
smrti. Dne 29. julija 1838 je ob 6. uri popoldne umrl enoletni France Vovk
s Spodnje Slivnice 26 (Žagarjev) in bil pokopan 31. julija ob 6. uri popoldne
(am 31 Nachmittag 6 Uhr begraben).
Dne 13. avgusta 1838 je ob dveh popoldne umrl za kozami (Blattern)
33-letni gospodar Andrej Somrak iz Predol 2 (Štupnikov) in bil pokopan 15.
avgusta ob 10. uri dopoldne (am 10 Uhr Vormittag begraben).
Dne 19. januarja 1839 je ob dveh popoldne umrla za pljučnico
(Lungenentzündung) 52-letna vdova Neža Višnovar iz Male Račne 2
(Lovrenčeva) in bila pokopana 21. januarja ob 11. uri dopoldne (am 21. 11
Uhr Vormittag begraben).
Dne 9. marca 1839 je ob 6. zjutraj umrl zaradi krčev (Fraisen) 5-letni
Anton Novak iz Velike Račne 16 (Jamnikov) in bil pokopan 11. marca ob 8.
uri zjutraj (am 11-ten 8 Uhr begraben).
Dne 28. aprila 1839 popoldne je umrla za tifusom (Nervenfieber) 37letna samska Katarina Mohar iz Male Račne 3 (Bregarjeva) in bila
pokopana 30. aprila ob 8. uri zjutraj (am 30. 8 Uhr Morgens begraben).
Dne 26. avgusta 1843 je ob 9. zjutraj umrla za jetiko (Auszehrung) 2letna Marija Kocman iz Male Račne 15 (Rojčeva) in bila pokopana 28.
avgusta ob 7. uri zjutraj (am 28. Morgens 7 Uhr begraben).
Dne 31. avgusta 1844 je zjutraj umrl za jetiko (Lungensucht) 63-letni
Anton Kastelic s Spodnje Slivnice 7 (Škavbarjev) in bil pokopan 3.
septembra ob 6. uri zjutraj (am 3. september Morgens 6 Uhr begraben).
Dne 24. marca 1845 je ob 2. uri zjutraj umrl za jetiko 50-letni stanovalec –
vdovec Jernej Svetlin v Mali Račni 13 (Vrbetovi) in bil pokopan 26. marca
ob 6. uri zjutraj (am 26-ten Morgens 6 Uhr begraben).
KOLERA
Kolera je razsajala po župniji dvakrat, prvič leta 1836, ko je za njo umrlo
sedem ljudi, večinoma otrok, in leta 1855, ko je za njo umrlo devet ljudi.
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_06_29.pdf
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»JEZUS KRISTUS JE BIL SPOČET OD
SVETEGA DUHA, ROJEN IZ DEVICE MARIJE«
110. Kakšen pomen ima spremenitev?
V spremenitvi se prikaže predvsem Trojica: »Oče v glasu, Sin v človeku,
Duh v svetem oblaku« (sveti Tomaž Akvinski). Jezus, ki se z Mojzesom in
Elijem pogovarja o svojem »odhodu« (Lk 9,31), pokaže, da gre njegovo
veličastvo preko križa in daje predokus svojega vstajenja in svojega
veličastnega prihoda, »ko bo preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo
naredil podobnega svojemu poveličanemu telesu« (Flp 3,21).
111. Kakšen je Jezusov mesijanski vhod v Jeruzalem?
Jezus se sam trdno odloči kreniti proti Jeruzalemu, da bi trpel, umrl in
vstal. Kot mesijanski Kralj, ki razodeva prihod Božjega kraljestva, vstopi
v svoje mesto sedeč na osliču. Sprejmejo ga mali, njihovo vzklikanje je
privzeto v evharistični Sanctus: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem
imenu! Hozana (reši nas)« (Mt 21,9). Bogoslužje Cerkve začenja véliki
teden z obhajanjem tega vhoda v Jeruzalem.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 30. 6., prvi mučenci rimske Cerkve
Kopanj 19.00 + KRISTJAN PALČAR, 30. dan
Torek, 1. 7., sv. Oliver, škof in mučenec
Velika Račna 19.00 + FANI, IGNACIJ, NEŽA KASTELIC
Sreda, 2. 7., Ptujskogorska Mati Božja
Kopanj 19.00 v čast Materi Božji za dušno in telesno zdravje
Četrtek, 3. 7., sv. Tomaž, apostol
Kopanj 19.00 + Ljubo Lavrič, obl.
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 4. 7., sv. Urh, škof, prvi petek, obiskovanje bolnikov,
ob 18.15 spoved za birmance, ki opravljajo 9 prvih petkov
Kopanj 19.00 + FRANC, FRANČIŠKA PODRŽAJ, VINCENC KNE
Sobota, 5. 7., sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Kopanj 19.00 + ALOJZ NUČIČ
Ob 20h sestanek za ANIMATORJE ORATORIJA na Kopanju pod lipo.
14. NEDELJA MED LETOM, nedelja Slovencev po svetu, 6. 7. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE ŠKUFCA, obl.
Ponedeljek, 7. 7., sv. Vilibald, škof
Kopanj 19.00 + LUDVIK, obl., STANE KASTELIC
Torek, 8. 7., sv. Prokopij, škof in mučenec
Kopanj 19.00 + ŽUPNIK VIKTOR PRISTOV, obl.
Sreda, 9. 7., sv. Avguštin in drugi kitajski mučenci
Kopanj 19.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE IN ZAHVALO
Četrtek, 10. 7., sv. Amalija, redovnica
Kopanj 19.00 + LUDVIK GRUDEN, obl.
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 11. 7., sv. Benedikt, opat in zavetnik Evrope
Kopanj 19.00 + MARIJA KASTELIC (Jurjeva)
Sobota, 12. 7., sv. Mohor, škof, in Fortunat, diakon, mučenca
Kopanj 19.00 + MATIJA ZAJC, obl.
15. NEDELJA MED LETOM, 13. 7. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MATJAŽ MEHLE

OBVESTILA:
Danes sem za prvo sv. mašo prosil g. dekana, za drugo pa patre iz Stične,
ker imam duhovno obnovo na Štajerskem v župniji Makole in Studenice.
Birmance vabim na spoved pred sv. mašo in pri sv. maši prejem sv.
obhajila na prvi petek, 7. julija, ko bodo končali pobožnost 9 prvih petkov.
Volitve. V nedeljo, 13. julija, bodo v Sloveniji izredne volitve poslancev v
državni zbor ali parlament. V demokraciji sprejema zakone večina
poslancev državnega zbora. Ker je od teh zakonov odvisno, kakšno bo v
naši domovini gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, kultura itd., so državne
volitve zelo pomembne.
Ker smo kristjani odgovorni tudi za našo zemeljsko domovino: kako in
katere skupine državljanov jo bodo vodile v skupno dobro, nam o volitvah
naroča tudi zadnji vatikanski koncil: »Vsi državljani naj se torej zavedajo
pravice, ki je hkrati dolžnost, da uporabijo pri volitvah svojo svobodo v
prid skupne blaginje« (CS 75,1).
Evharistični čudeži. Jezus nas uslišuje.
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 kraju DRONERO v Italiji je v nedeljo, 3. avgusta 1631, neka kmetica po
neprevidnosti povzročila požar, ko je pri močnem vetru zažgala kup slame.
Veter je hitro razširil ogenj po prvih hišah, da ga ni bilo mogoče pogasiti.
Pater kapucin Maurizio da Ceva je hitro organiziral procesijo z
Najsvetejšim, ki so se je udeležili vsi vaščani. Ko je pater požar blagoslovil z
Najsvetejšim, se je ta na čudežen način ustavil. O tem dogodku govori
posebna spominska plošča v cerkvi sv. Brigite v Droneru. Vsako leto na
praznik sv. Rešnjega telesa in krvi počastijo prebivalci tega kraja čudež s
slovesno procesijo.
ORATORIJ na KOPANJU »Na tvojo besedo«
18. 8.–24. 8. 2014
Sestanek za animatorje: v soboto, 5. 7., ob 20h pod lipo.

