ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Tržaški in ljubljanski najdenčki, vzeti v rejo v župniji Kopanj
B) Ljubljanski najdenčki
2. Velika Ilova Gora
Na Veliki Ilovi Gori 3 (Polončkovi) se vzeli v rejo ljubljansko najdenko
(Laibacher Findling) Micko Gerkšič, roj. 4. februarja 1866. 6. februarja
1882 se je omožila doma. Na Veliki Ilovi Gori 11 (Dolenji Ograjškovi) so
vzeli v rejo Heleno Šturm, roj. 1815 leta. Ta se je omožila drugam.
3. Spodnja Slivnica
Na Spodnji Slivnici 16 (Antonovi) so imeli v reji Marijo Dornik, roj. 24.
marca 1860. 19. oktobra 1885 se je omožila s 26-letnim Janezom
Kastelcem s Spodnje Slivnice 13 (Štupnikovi) in tam vsaj pet let živela z
družino s tremi otroki. Na Spodnji Slivnici 22 (Špancovi) so vzeli v rejo
Marijo Divjak, roj. 5. marca 1860. Leta 1870 je bila pri prvi spovedi, leta
1872 pa pri prvem sv. obhajilu; ta praksa je v tistih letih veljala za vse
otroke, ne samo za najdenčke. Na Spodnji Slivnici 23 (Cvirglov Jakob, prej
Ograjšek) so imeli v reji najdenko Heleno Centa, ki pa je umrla za kozami
(Blattern) že 26. avgusta 1837, stara 4 mesece in pol. Na Spodnji Slivnici 30
(Mejaševi) so imeli v reji Franca Lesnikarja, roj. 1824. Imel je št. 51.
Včasih so se poročali tudi hlapci in dekle, a morali so dokazati, da bodo
lahko preživljali družino. Vsak ženin in nevesta sta namreč morala dobiti
od civilnih oblasti (občine) poročno dovoljenje (Ehebewilligung), da občina
ne nasprotuje tej poroki. Tega dovoljenja niso mogli dobiti berači in vsi
ostali, ki so bili brez sredstev za preživljanje družine. Za siromake je bila
namreč dolžna poskrbeti oblast – občina. Tako sta se dne 14. maja 1838 v
cerkvi sv. Petra in Pavla na Spodnji Slivnici poročila 32-letni hlapec
(Knecht) Matija Tomažič, ki je služil na Spodnji Slivnici 14 (Grebenovi) in
23-letna Marjeta Dobruta s Spodnje Slivnice 27 (Čeligovi). Njena mati
Uršula Dobruta je stanovala pri Čeligovih.

Številka: 20, leto: VII, 5. oktober 2014

»JEZUS KRISTUS JE ŠEL V PREDPEKEL,
TRETJI DAN OD MRTVIH VSTAL«
131. Kakšna sta smisel in odrešenjski pomen vstajenja?
Vstajenje je vrhunec učlovečenja. Vstajenje potrjuje Kristusovo božjo
naravo kakor tudi vse, kar je sam storil in učil, ter uresničuje vse božje
obljube v naš blagor. Poleg tega je Vstali, zmagovalec nad grehom in
smrtjo, počelo našega opravičenja in našega vstajenja: že sedaj nam
daje milost posinovljenja, ki je stvarna deležnost pri njegovem življenju
edinorojenega Sina; nato bo ob koncu časov obudil naše telo.

»JEZUS JE ŠEL V NEBESA,
SEDI NA DESNICI BOGA, OČETA VSEMOGOČNEGA«

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

132. Kaj pomeni vnebohod?
Po štiridesetih dneh, odkar se je Kristus prikazoval apostolom pod
podobo navadne človeške narave, ki je zastirala njegovo slavo Vstalega,
gre Kristus v nebesa in sede na Očetovo desnico. Kristus je Gospod, ki
odslej kraljuje s svojo človeško naravo v večni slavi Božjega Sina in
nenehno posreduje za nas pri Očetu. Pošilja nam svojega Duha in nam
daje upanje, da bomo nekoč prišli k njemu, saj nam je pripravil prostor.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2014_10_05.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 6. 10., sv. Bruno, redovnik
Velika Račna 18.30 ZA POZABLJENE DUŠE V VICAH (K)
Torek, 7. 10., Roženvenska Mati Božja
Velika Račna 18.30 V ZAHVALO KOPANJSKI MARIJI (J)
Sreda, 8. 10., sv. Benedikta, devica in mučenka
Čušperk 18.30 + MARTIN, ANA, druž. MALAVAŠIČ
Četrtek, 9. 10., sv. Dionizij, škof in tovariši, mučenci
Kopanj 18.00!! ŽIVE IN + KOVAČEVE
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 10. 10., sv. Danijel, mučenec
Velika Račna 18.30 + MARTIN ZAJC, obl.
Sobota, 11. 10., sv. Bruno Kölnski, škof
Kopanj 17.00!! + STANISLAVA, FRANC FINK, obl.
28. NEDELJA MED LETOM, 12. 10. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ ŠTUPNIK, obl.
Ponedeljek, 13. 10., sv. Venancij, opat
Velika Račna 18.00 + ANDREJA RAČKI, ANTON in JOŽEFA KRAMPELJ
Torek, 14. 10., sv. Kalist, papež, mučenec
Velika Račna 18.00 + OLGA, IVAN PODRŽAJ
Sreda, 15. 10., sv. Terezija Velika, devica in cerkvena učiteljica
Velika Račna 18.00 + JAPLJEVI in BETIČEVI
Četrtek, 16. 10., sv. Jadviga, kneginja
Kopanj 17.30!! + ALOJZ NUČIČ
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 17. 10., sv. Ignacij Antiohijski, škuf, mučenec
Velika Račna 18.00 + KRISTIJAN PALČAR
Ob 20h veroučno srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 18. 10., sv. Luka, evangelist
Kopanj 16.30 POROČNA SV. MAŠA
Kopanj 16.30 + MARIJA, JOŽEFA POTOKAR
29. NEDELJA MED LETOM, 19. 10. 2014
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + V ZAHVALO IN ZA ZDRAVJE (Z)

OBVESTILA:
Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. DRUŽINA, KI MOLI
SKUPAJ, OSTANE SKUPAJ! Vabljeni ste tudi, da ga molimo 20 minut pred
sv. mašo.
V petek, 17. 10., ob 20.00 uri vabim mlade na veroučno srečanje, vabljeni
tudi lanski 9. razred!
Srednjo generacijo zakoncev vabim na oblikovanje nove zakonske skupine
okrog pet parov. Dobivali bi se približno enkrat na mesec v jesenskih in
zimskih večerih. Korajža velja!
Prejšnji teden je mojster uglasil orgle in popravil nekaj lesenih piščali.
Ugotovil je, da bi bil nujen nov tih ventilator, ki bi pozimi sesal zrak iz tople
cerkve. Za pevske vaje v učilnici so pevci dobili nov (predelan) harmonij.
Cena: 400 evrov. Prejšnjega so lesni paraziti čisto uničili.
Župnijska cerkev je dobila računalniško voden sistem projekcije mašnih
pesmi. Lahko se predvaja tudi filme. Cena: 1515 evrov.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI: Jezus v evharistiji poglablja našo vero. Evharistični
čudeži so opora naši veri, ki je večkrat šibka in ogrožena z dvomi.
Pavel Diakon je leta 787 v svojem delu Življenje svetega papeža
Gregorija popisal naslednji dogodek v mestu RIM 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. Svojo
nevero je pokazala z glasnim smehom. Papež je zato ni hotel obhajati.
Tedaj se je hostija, ki je bila namenjena njej, spremenila v krvaveče meso.
Ko je Rimljanka to videla, se je s solzami v očeh pokesala svojega dvoma.
Čudež so upodobili mnogi umetniki. Še danes imajo to hostijo shranjeno v
posebnem relikviariju v cerkvi benediktinskega samostana ANDECHS v
Nemčiji.
Naj navedem še primer iz Španije, ki je podoben bolsenskemu čudežu.
Leta 1370 je župnik Tommaso župnije CIMBALLA med mašno daritvijo v
farni cerkvi in že več mesecev prej dvomil o resnični navzočnosti Jezusa
pod podobama kruha in vina. Po posvečenju se je hostija spremenila v
krvaveče meso. Kaplje krvi so padale na korporal.

