MOLITEV ZA RAJNE – Po stari navadi ves mesec november molimo za naše
rajne očenaše vsak dan po sv. maši. V Kopanjskem zvonu bodo napisana
imena, kateri dan v tednu bomo molili za koga. K tem sv. mašam ste
vabljeni v večjem številu. Do 2. novembra pa se sprejema naročila, za koga
naj molimo. Spisek lahko vržete tudi v nabiralnik v cerkvi.
BOG POVRNI vsem, ki ste v petek in soboto pomagali pri spravilu drv za
ogrevanje župnišča in učilnice.

ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Nadaljevanje zapisov iz župnijske kronike župnika Ivana Kogovška.
Konec julija 1925 je nastopila nova vlada v Beogradu. V njej so radikali
in radićevci brez Pribičevića in Žerjava. Za Slovence ne bo ta vlada dosti
boljša.
V začetku avgusta je bilo zopet deževno. Drugi teden je bilo nekoliko
boljše, proti sredi meseca pa je nastopila huda vročina. Na veliki šmaren je
bilo zelo lepo in vroče. Na Kopanj je prišlo veliko romarjev. Slovesno sv.
mašo je imel g. prof. Jernej Pavlin iz Škofovih zavodov, asistirala pa sta g.
prezbiter Stanko Šinkovec iz Ljubljane in domači fančiškanski klerik fr.
Bazilij Štupnik, O. F. M., (absolvirani gimnazijec – nastopni bogoslovec)
Štupnikov iz Velike Račne.
V nedeljo, 16. avgusta, je zopet deževalo. Naslednji teden je bil lep,
pozneje pa je zopet deževalo z malimi presledki do malega šmarna. Nato
je bilo spet lepo vreme, a do srede septembra prav hladno. Po gorah je do
nižin zapadel sneg.
Dne 6. septembra 1925 je bil v župnišču sestanek mož in fantov, da bi
se ustanovilo prosvetno društvo za kopanjsko župnijo. Takoj se je vpisalo
32 članov. Takoj nato so se poslala pravila društva v potrditev.
Dne 20. septembra 1925 je zadel mrtvoud Antona Tomšiča, gostilničarja
iz Velike Račne 31 (Martinov). Umrl je pred Velikimi Laščami, ko se je
vračal s Križne gore, župnija Stari trg pri Ložu. Bil je dober mož in vedno
zvest pristaš krščanskih načel.
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_10_19.pdf

Številka: 21, leto: VII, 19. oktober 2014

»OD ONDOD BO PRIŠEL SODIT ŽIVE IN MRTVE«
133. Kakšen bo Gospodov prihod v slavi?
Gospod vesoljstva in zgodovine, glava svoje Cerkve, poveličani Kristus,
skrivnostno ostaja na zemlji, kjer je njegovo kraljestvo že navzoče kot
kal in začetek v Cerkvi. Nekoč bo zopet prišel poveličan, vendar ne
vemo za čas njegovega prihoda. Zato živimo v čuječnosti in molimo:
"Pridi, Gospod" (Raz 22,20).
134. Kakšen bo Gospodov prihod v slavi?
Po zadnjem kozmičnem pretresu tega minljivega sveta bo Kristusov
prihod v slavi povezan z dokončnim zmagoslavjem Boga v paruziji
(ponovnem prihodu) in s poslednjo sodbo. Tako bo božje kraljestvo
prispelo do dovršitve.
135. Kako bo Kristus sodil žive in mrtve?
Kristus bo sodil z oblastjo, katero je pridobil kot Odrešenik sveta, ki je
prišel reševat ljudi. Razkrite bodo najgloblje skrivnosti srca kakor tudi
ravnanje vsakogar do Boga in do bližnjega. Vsak človek bo po svojih
delih ali obdarjen z življenjem ali obsojen za vso večnost. Tako se bo
uresničila "Kristusova polnost" (Ef 4,13), v kateri "bo Bog vse v vseh" (1
Kor 15,28).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 20. 10., sv. Irena, mučenka
Velika Račna 18.00 + KOŠIRJEVI
Torek, 21. 10., sv. Uršula, devica in mučenka
Velika Račna 18.00 + ŽAGARJEVI
Sreda, 22. 10., sv. Janez Pavel II. (Veliki), papež
Velika Račna 18.00 PO NAMENU (Š)
Četrtek, 23. 10., sv. Janez Kapistran
Kopanj 17.30 V ZAHVALO IN PROŠNJO ZA POMOČ (V)
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 24. 10., sv. Anton Marija Claret, škof
Čušperk 18.00 + ANTON, ALOJZ PODERŽAJ
Sobota, 25. 10., sv. Darja, mučenka
Ptujska Gora 10.00 + STARŠI, BRATA, SESTRA KEBE
----------------------------- PREHOD NA SONČNI ČAS ------------------------------30. NEDELJA MED LETOM, 26. 10. 2014, ŽEGNANJSKA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STANE OKORN
(vabljeni bolni in ostareli, mašuje g. msgr. Miro Šlibar)
Ob 14.00 spovedovanje tujih spovednikov pred praznikom vseh svetih.
Ponedeljek, 27. 10., sv. Sabina, mučenka
Čušperk 17.00 + JANEZ, JOŽE MOHORČIČ IN IVAN ERČULJ
Torek, 28. 10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR
Sreda, 29. 10., sv. Ermelinda, devica
Velika Račna 17.00 + MARIJA, JAKOB, IVAN KASTELIC
Četrtek, 30. 10., sv. Marcel, mučenec
Kopanj 16.30 + MILAN NOVLJAN, obl.
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 31. 10., sv. Volbenk, škof
Kopanj 17.00 + IVAN ERČULJ, obl.
h
Ob 20 veroučno srečanje za mlade, vabljen tudi lanski 9. razred!

SOBOTA, 1. 11., VSI SVETI, ZAPOVEDANI PRAZNIK
Kopanj
9.00 + JANEZ JERIČ
Kopanj 14.00 ZA POBITE IN ZA FARANE
Po sv. maši blagoslov grobov.
Ob 17.00 molitev treh delov rožnega venca za rajne.
NEDELJA, 2. 11. 2014, SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ, JOŽEFA MOHAR

OBVESTILA:
Danes je MISIJONSKA NEDELJA. Molimo za naše misijonarje, ki so vse
zapustili in v tujih deželah oznanjajo evangelij (veselo novico). Danes je
nabirka pri obeh sv. mašah namenjena misijonom. Vsem dobrotnikom
misijonov naj dobri Bog stotero povrne!
V soboto, 25. 10., gremo na ROMANJE K MATERI BOŽJI NA PTUJSKO
GORO. Še je veliko prostora, še se lahko prijavite. Tam bomo imeli tudi
kosilo, ki bo stalo 8,5 evra. Čistilke in krasilke imajo popust, prispevek je
zanje 15 evrov, za druge malo več. Odhod avtobusa iz Čušperka bo ob 7.00
uri. Vrnemo se okoli 17.00 ure.
V nedeljo, 26. okt., bo pri 10. sv. maši SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH.
Pripeljite jih. Med sv. mašo se bo delilo bolniško maziljenje.
DUHOVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK VSEH SVETNIKOV IN VERNIH DUŠ bo v
nedeljo, 26. okt., ob 14. uri. Najprej bo kratka priprava na spoved, potem
pa spovedovanje treh spovednikov. Vmes se bo delilo sv. obhajilo.
Spodobi se, da prejmemo ta zakrament Božjega usmiljenja za te velike
praznike in svojim dragim rajnim naklonimo popolni odpustek.
POPOLNI ODPUSTEK ni nič srednjeveškega, ampak velika dobrota, ki jo
Cerkev naklanja dragim rajnim. V prvih osmih dneh novembra naklanja
Cerkev popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2.
novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, ČE SMO BILI PRI SPOVEDI
in obhajilu, nismo navezani na greh, izpovemo vero ter molimo po
namenu sv. očeta (npr. očenaš). Naši dragi rajni nam bodo na onem svetu
neizmerno hvaležni, če bomo to storili za njih.

