ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Tržaški in ljubljanski najdenčki, vzeti v rejo v župniji Kopanj
A) Tržaški najdenčki
1. Velika Račna (nadaljevanje)
V Veliki Račni 4 (Zaspančevi) so vzeli v rejo Marijo Migaus, roj. 24. oktobra
1822 v Trstu s številko 473. Leta 1861 se je omožila v Ljubljano. V Veliki
Račni 6 (Škntelovi) so vzeli v rejo Marijo Hoslun, roj. leta 1828 v Trstu s
številko 171, a je umrla že 10. aprila 1830 za jetiko (Auszehrung), stara eno
leto in pol; v Veliki Račni 7 (Lukežkovi) so vzeli v rejo Martina Milituerja,
roj. leta 1827 v Trstu s številko 40, vendar je umrl za jetiko že 7. marca
1828, star 4 mesece; v Veliki Račni 13 (Jurjevi) so imeli v reji Franca
Geroja, roj. 24. novembra 1827 v Trstu s številko 39, ki je potem postal
vojak (miles) in gospodar v Veliki Račni 2 (danes Poštarjevi); v Veliki Račni
16 (Jamnikovi) so vzeli v rejo Katarino Comeatti, roj. 11. marca 1831 v
Trstu. Od leta 1865 je bila dekla v Šmarju. V Veliki Račni 19 (Jožkovi) so
imeli v reji Ano Marijo Podlipnik, roj. leta 1827 v Trstu s številko 554.
Ostala je pri hiši in imela sina Franca Podlipnika. Ta je 8-leten 30. julija
1869 utonil pri kopanju (Beim Baden ertrunken). V Veliki Račni 24 (danes
Zogarjevi) so vzeli v rejo dve najdenki: Lucijo Legini, roj. 26. junija 1833 v
Trstu s številko 178 – živela je pri hiši, in Marijo Tončič (Tonshiz), ki je
umrla za jetiko 13. februarja 1840, stara 3 leta; v Veliki Račni 25 (Vauptovi,
sedaj je tam gasilski dom) so vzeli v rejo Barbaro Belniti, roj. 4. decembra
1837 v Trstu. Od leta 1865 je bila dekla v Grosupljem in v Zagradcu.

Številka: 18, leto: VII, 4. september 2014

»JEZUS KRISTUS JE ŠEL V PREDPEKEL,
TRETJI DAN OD MRTVIH VSTAL«

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

125. Kaj je "predpekel", v katerega gre Jezus?
"Predpekel" – za razliko od pekla pogubljenja – je sestavljal stanje vseh
tistih, pravičnih in hudobnih, ki so umrli pred Kristusom. V svoji duši,
zedinjeni z njegovo božjo osebo, je Jezus dosegel v predpeklu pravične,
ki so pričakovali svojega Odrešenika, da bi končno prišli do gledanja
Boga. Potem ko je Jezus s svojo smrtjo premagal smrt in hudiča, "ki je
imel smrtonosno oblast" (Heb 2,14), je osvobodil pravične, ki so
pričakovali Odrešenika, in jim odprl nebeška vrata.
126. Katero mesto zavzema Kristusovo vstajenje v naši veri?
Jezusovo vstajenje je najvišja resnica naše vere v Kristusa in skupaj s
križem predstavlja bistveni del velikonočne skrivnosti.
127. Katera "znamenja" izpričujejo Jezusovo vstajenje?
Poleg odločilno pomembnega znamenja praznega groba Jezusovo
vstajenje izpričujejo žene, ki so Jezusa prve srečale in ga oznanile
apostolom. Jezus se je nato "prikazal Petru in dvanajsterim. Nato se je
prikazal več kot petsto bratom hkrati" (1 Kor 15,5-6) in še drugim.
Apostoli si niso mogli izmisliti vstajenja, ker se jim je to zdelo
nemogoče: Jezus jih je namreč celo grajal zaradi njihove nevere.
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(Katekizem katoliške Cerkve)

2. Mala Račna
V Mali Račni 2 (Lovrenčevi) so vzeli v rejo Antona Ambrožiča, roj. leta
1832 v Trstu. Leta 1865 je bil hlapec na Polici. V Mali Račni 4 (Bradačevi)
so vzeli v rejo Petro (Petrina) Pavoni, roj. 1827 v Trstu, ki je imela številko
350, a je umrla za jetiko (Auszehrung) že 21. januarja 1829, stara eno leto
in pol; v Mali Račni 6 (Lovretovi) so vzeli v rejo Marijo Mizzoni, roj. 1829 v
Trstu, a je umrla za grižo (Ruhr) še isto leto, stara 6 mesecev.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 8. 9., Marijino rojstvo – mali šmaren, praznik
Kopanj
9.00 + ANA ZUPANČIČ
Kopanj 19.00 + ANA, ANTON, FRANC TONKLI
Torek, 9. 9., sv. Peter Klaver, misijonar
Čušperk 19.00 V ZAHVALO
Sreda, 10. 9., sv. Pulherija (Leposlava), cesarica
Velika Račna
19.00
+ BRODNIK
Četrtek, 11. 9., sv. Prot in Hiacint, mučenca
Kopanj 19.00 + MARIJA, JANEZ, FRANC KASTELIC
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 12. 9., Marijino ime
Kopanj 19.00 + ANA, TONČKA KRIŽMAN, obl.
Sobota, 13. 9., sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
Čušperk 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
24. NEDELJA MED LETOM, 14. 9. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ NUČIČ
Ponedeljek, 15. 9., Žalostna Mati Božja
Čušperk 19.00 + ZOFIJA SAMMARUGA
Torek, 16. 9., sv. Kornelij, papež, in Ciprijan, škof, mučenca
Velika Račna
19.00
V ZAHVALO MATERI BOŽJI (Z)
Sreda, 17. 9., sv. Robert Bellarmino, škof
Kopanj 19.00 + ALOJZ, ANTONIJA OKORN, obl.
Četrtek, 18. 9., sv. Riharda, cesarica
Kopanj 19.00 + IVAN ERČULJ
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 19. 9., sv. Januarij, škof in mučenec
Velika Račna
19.00
+ MARIJA PODERŽAJ
Sobota, 20. 9., sv. Andrej Kim in drugi korejski mučenci
Velika Račna
18.00!! + KRISTINA, FRANC ŠIRCELJ
25. NEDELJA MED LETOM, 21. 9. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Čušperk 10.00 ZA SOSESKO ČUŠPERK, ŽEGNANJE

OBVESTILA:
V tem tednu se začne VEROUK. Vpišite še otroke. Vzemite tudi veroučne
zvezke oz. knjige. Priporočamo tudi revijo Mavrica, ki je lep pripomoček k
verouku. Seveda sta redna molitev in redna nedeljska sv. maša S STARŠI
temelj vzgoje. V nedeljo, 14. septembra, naj k sv. mašam prinesejo šolske
torbe, da jih bomo blagoslovili. Še enkrat objavljamo urnik:
1. raz.: torek 12.10
6. raz.: torek 13.45–14.30
2. raz.: ponedeljek 12.10
7. raz.: torek 14.30–15.20
3. raz.. torek 12.50–13.25
8. raz.: torek 15.20–16.00
4. raz.: torek 12.50–13.25
9. raz.: torek 16.00–16.45
5. raz.: torek 12.50–13.25
Mladinska srečanja bomo začeli v oktobru.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI: Jezus v evharistiji poglablja našo vero
V prvem tisočletju so splošno verovali v resnično Jezusovo navzočnost
pod podobama kruha in vina, čeprav so se pojavljali tudi krivi nauki. V 11.
stoletju je začel tajiti resnično Jezusovo navzočnost v evharistiji Berengar
(+ 1088), predstojnik šole svetega Martina v Toursu. Pozneje je svojo
zmoto preklical. Razvila se je teološka debata, ki je nekatere zbegala, da so
začeli dvomiti. Različne sekte so tajile Jezusovo navzočnost v svetem
Rešnjem telesu. Tudi v dobi protestantizma so pristaši Lutra, Kalvina in
Zwinglija zanikali, da bi bil Jezus osebno resnično navzoč v hostijah, ki so
shranjene v tabernaklju. Vse to je vplivalo ne le na nekatere katoliške
duhovnike, ampak tudi na vernike, da so glede vere začeli omahovati.
Mislim pa, da teh primerov ni bilo prav veliko.
Treba je razlikovati med prostovoljnim in neprostovoljnim dvomom.
Neprostovoljnemu dvomu bi s kardinalom Newmanom bolj utemeljeno
rekli verska težava. On je upravičeno dejal, da tisoč verskih težav še ni en
sam prostovoljni dvom. Samo prostovoljni dvom je grešen.
Kristjani verujemo, da je Jezus navzoč pod podobama posvečenega
kruha in vina. To verujemo zato, ker je Jezus to zagotovil: »To je moje telo,
ki se daje za vas. To delajte v moj spomin« (Lk 22,19). Evharistični čudeži
so opora naši veri, ki je večkrat šibka in ogrožena z dvomi.
Dne 25. aprila 1356 je neki duhovnik maševal v kapeli benediktinske
cerkve sv. Katarine v mestu MACERATA v Italiji. Dvomil je v resnično
Jezusovo navzočnost pod podobama kruha in vina.
(… se nadaljuje)

