ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Tržaški in ljubljanski najdenčki, vzeti v rejo v župniji Kopanj
A) Tržaški najdenčki
2. Mala Račna
V Mali Račni 12 (Kodrovi) so vzeli v rejo Marijo Marno, roj. 23. septembra
1841 v Trstu. Pri hiši je bila za deklo in je umrla 17. avgusta 1870 za
vodenico (Wassersucht), stara 29 let. V Mali Račni 25 (potem Čušperk,
Žitnikovi) se imeli v reji Jakoba Jamnika, roj. 17. junija 1840 v Trstu. Postal
je vojak (miles).
3. Predole
V Predolah 2 (Štupnikovi) so imeli v reji Katarino Brozič (Brosich), roj.
1837 v Trstu. Umrla je 5. decembra 1837, stara 11 mesecev.
4. Spodnja Slivnica
Na Spodnji Slivnici 17 (Petrovi) so vzeli v rejo Martina Janežiča, roj. 1842 v
Trstu. Na Spodnji Slivnici 20 (Jurc, tam je sedaj gasilski dom) so vzeli v rejo
kar dva tržaška najdenčka: Antona Godnika in Beatrix Bisogonosa. Anton
je bil rojen 13. aprila 1840. Izučil se je za čevljarja (sutor), a zašel je na
huda kriva pota, ko je zagrešil uboj in je bil v koprskih zaporih zaprt tri leta.
To ga je izučilo, da se je spremenil. 5. februarja 1866 se je na Kopanju
oženil s 26-letno Elizabeto Štepic s Spodnje Slivnice 12 (Ribčevi). Bivala sta
na Spodnji Slivnici 31 in 60, kjer je imel Anton čevljarsko delavnico. Imela
sta 6 otrok, eden je umrl do 4. leta. Beatrix Bisogonosa je bila rojena 1.
oktobra 1835. 10. junija 1861 se je omožila s 37-letnim Francem
Zemljakom s Cerovega 12. Živela sta na Spodnji Slivnici 37 in imela 6 otrok.
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»JEZUS KRISTUS JE ŠEL V PREDPEKEL,
TRETJI DAN OD MRTVIH VSTAL«

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

128. Zakaj je vstajenje hkrati presežni dogodek?
Čeprav je vstajenje, kolikor je to vstop Kristusove človeške narave v
božjo slavo, zgodovinski dogodek, ugotovljiv in izpričan z znamenji in
pričevanji, kot skrivnost vere presega in prerašča zgodovino. Zato se
vstali Kristus ni pokazal svetu, temveč svojim učencem, katere je določil
za svoje priče pred ljudstvom.
129. Kakšno je Jezusovo vstalo telo?
Kristusovo vstajenje ni bilo vrnitev v zemeljsko življenje. Njegovo vstalo
telo je telo, ki je bilo križano in nosi znamenja njegovega trpljenja, a je
odslej deležno božjega življenja z lastnostmi poveličanega telesa. Zaradi
tega je vstali Jezus popolnoma svoboden, da se prikaže svojim učencem
kakor in kjer hoče in pod različnimi podobami.
130. Na kakšen način je vstajenje delo svete Trojice?
Kristusovo vstajenje je presežno delo Boga. Tri božje osebe delujejo
skupaj v skladu s tem, kar jim je lastno: Oče razodeva svojo moč; Sin
"spet prejme" življenje, ki ga je svobodno daroval (Jn 10,17), ko združi
svojo dušo in svoje telo, katero Sveti Duh oživlja in poveličuje.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2014_09_21.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

B) Ljubljanski najdenčki
2. Velika Račna
V Veliki Račni 12 (Jurjevi) so imeli v reji ljubljansko najdenko (Laibacher
Findling) Marijo Kozlevčar, roj. 30. marca 1863 v ljubljanski bolnici
(nosocomium Labaci). 6. februarja 1888 se je omožila z Nacetom
Kastelcem v Predole 1 (Jamnikovi).

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 22. 9., sv. Mavricij, mučenec
Velika Račna 18.30 V ZAHVALO (B)
Torek, 23. 9., sv. Pij, redovnik
Čušperk 18.30 ZA RODBINO, DRUŽINSKO DEBLO (M)
Sreda, 24. 9., bl. Anton Martin Slomšek, škof
Kopanj 18.30 + STANE, LUDVIK KASTELIC
Četrtek, 25. 9., sv. Sergij, menih
Kopanj 18.30 V ZAHVALO IN ZA ZDRAVJE
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 26. 9., sv. Kozma in Damijan, mučenca
Kopanj 18.30 + ZASPANČEVI
Sobota, 27. 9., sv. Vincencij Pavelski, duhovnik
Čušperk
8.00!! + FRANČIŠKA KURET, VINCENC PODBEVŠEK
26. NEDELJA MED LETOM, 28. 9. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JUSTINA, BOŽIDAR ŠTRUKELJ
Ponedeljek, 29. 9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Velika Račna 18.30 + STARŠI PEKOLJ IN MINCA POLJC
Torek, 30. 9., sv. Hieronim, cerkveni učitelj
Velika Račna 18.30 V ČAST SV. TROJICI (K)
Sreda, 1. 10., sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica
Kopanj 18.30 + KODROVI
h
Ob 20 je seja ŽPS.
Četrtek, 2. 10., sv. angeli varuhi
Kopanj 18.00!! + IVANA STRAH, obl., JOŽEFA POTOKAR
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 3. 10., sv. Frančišek Borgia, redovnik, prvi petek
Velika Račna 18.30 + KRISTIJAN PALČAR
Sobota, 4. 10., sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj, prva sobota
Kopanj 18.30 + DRUŽ. LUŽNIK
27. NEDELJA MED LETOM, 5. 10. 2014, roženvenska nedelja
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + DRUŽ. ŠKODA IN MOHORČIČ
Pri obeh sv. mašah bo pušica za ogrevanje cerkve.

OBVESTILA:
Jutri, 22. sep., bo ob 20.00 srečanje II. zakonske skupine. Vabljeni!
V nedeljo, 28. sep., bo po 10.00 sv. maši sestanek za starše 8. razreda.
Tema: sv. birma v letu 2015.
V sredo, 1. okt., bo ob 20.00 uri seja Župnijskega pastoralnega sveta, vsi
člani lepo vabljeni.
V nedeljo, 5. okt., bo pri obeh mašah pušica za ogrevanje cerkve. Že v
naprej Bog povrni.
Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Rožni venec je
družinska molitev. Inženir, družinski oče, je dejal: »Voz družinskega
življenja je težak, zato morajo imeti njegova kolesa posebne kroglične
ležaje, ki so kroglice na rožnem vencu.« Družinska molitev poveže vse
člane z Bogom in med seboj. DRUŽINA, KI MOLI SKUPAJ, OSTANE SKUPAJ!
Vabljeni ste tudi, da ga molimo 20 minut pred sv. mašo.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI: Jezus v evharistiji poglablja našo vero
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. Ko je pred obhajilom
razlomil hostijo, je iz nje brizgnila kri in poškropila kelih in korporal (prtič,
ki ga duhovnik razgrne na oltarju). Škof Niccolò, ki ga je duhovnik obvestil
o čudežu, je odredil preiskavo in dovolil češčenje. Relikvijo s krvavimi
madeži hranijo v stolnici v Macerati. Vsako leto na praznik svetega
Rešnjega telesa in krvi jo nosijo v procesiji za Najsvetejšim. Že v letu
čudeža, ki je dobro izpričan, je bil narejen spominski napis s še danes
ohranjenim besedilom: »Tu je bila prelita kri našega Gospoda Jezusa
Kristusa 25. dne meseca aprila leta Gospodovega 1356.«
Pavel Diakon je leta 787 v svojem delu Življenje svetega papeža
Gregorija popisal naslednji dogodek v mestu Rimu v Italiji: Med mašo
papeža Gregorja Velikega (540–604) neka rimska plemkinja ni verovala v
Kristusovo navzočnost pod podobama kruha in vina. Nemogoče se ji je
zdelo, da bi hostije, ki jih je sama spekla, postale Jezusovo telo.

