ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
V oktobru 1925 se je s pločevino na novo pokril zvonik na Spodnji Slivnici.
Delo in material je stalo 4.500 Din. Dne 7. novembra 1925 smo ob 4. uri
zjutraj čutili šibek potres.
Dne 8. novembra 1925 se je vršil ustanovni občni zbor katoliškega
prosvetnega društva za kopanjsko župnijo. Za prvega predsednika je bil
izvoljen Matevž Zaviršek, posestnik iz Male Račne 12 (Kodra). Začasni
prostori društva so v župnišču v pritličju.
Vremenske razmere: Oktober je bil po večini lep in suh. V petek po vseh
svetih je pričelo zopet deževati. V noči med 7. in 8. novembrom je po
planinah zapadlo veliko snega. Od 9. do 15. novembra je bilo lepo, nato je
začelo deževati in nastale so velike povodnji. Za Kopanjem je bilo nekaj dni
pravo jezero. V soboto, 28. novembra, pa je začelo močno snežiti in je
zapadlo več kot pol metra snega. Potem je bil nekaj dni prav hud mraz.
Dne 24. novembra 1925 je nenadoma za srčno kapjo umrla 65-letna
Marija Štepec (Davčarica) s Spodnje Slivnice. Naslednji dan pa je tudi
nenadoma umrl 73-letni Franc Perme (Gruden) tudi s Spodnje Slivnice.
Oba sta bila pred enim tednom pri spovedi in sv. obhajilu. To je ljudi zelo
pretreslo. Za Slivničane dobra pridiga!
Dne 1. decembra 1925 je nastopilo južno vreme, 4. decembra pa je
pritisnil hud mraz, ki je trajal ves teden. Največ je bilo –22 stopinj Celzija.
Sredi decembra pa je sneg skopnel in nastopila je velika voda. O božiču je
bilo kopno in toplo vreme.
Sredi leta se je dinar dvignil na 9.20. Cena živini je padla na polovico, kar
je za kmeta hud udarec. Drugo blago (manufaktura, špecerija) je pa še
vedno drago. Denarja je vedno manj. Grozi gospodarska kriza!
Leto 1926. Zvečer na dan novega leta je bil ob 19.05 uri močan potresni
sunek, ki je trajal okoli 7 sekund. Okoli Cerknice in Rakeka je ta potres
povzročil veliko škode. Po svetih Treh kraljih je začelo zopet močno snežiti.
V par dneh je padlo 40 cm snega in zelo se je ohladilo.
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_11_30.pdf
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TRETJE POGLAVJE
VERUJEM V SVETEGA DUHA
142. Kakšno je delo Duha v Mariji?
Sveti Duh dopolni v Mariji pričakovanja in priprave stare zaveze za
Kristusov prihod. Na edinstveni način jo napolni z milostjo in napravi
njeno devištvo rodovitno, da rodi učlovečenega Božjega Sina. Iz nje
napravi mater "celotnega Kristusa", to se pravi mater Jezusa Glave in
Cerkve, njegovega Telesa. Marija je navzoča med dvanajsterimi na
binkoštni dan, ko Duh začenja "poslednje čase" z nastopom Cerkve.
143. Kakšen je odnos med Duhom in Kristusom Jezusom v njegovem
zemeljskem poslanstvu?
Božji Sin je z maziljenjem Duha posvečen za Mesija v svoji človeški
naravi od samega učlovečenja. Kristus ga razodeva v svojem
poučevanju, ko izpolnjuje obljubo, dano očetom, in ga priobčuje
porajajoči se Cerkvi s tem, da ga dihne v apostole po svojem vstajenju.
144. Kaj se zgodi na binkošti?
Petdeset dni po svojem vstajenju, na binkošti, poveličani Jezus Kristus v
obilju razlije Duha in ga razodene kot božjo osebo, tako da je sveta
Trojica v polnosti razodeta. Poslanstvo Kristusa in Duha postane
poslanstvo Cerkve, ki je poslana, da oznanja in razširja skrivnost
troedinega občestva.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 1. 12., sv. Edmund, mučenec
Velika Račna
17.00 + KRISTIJAN PALČAR
Torek, 2. 12., Bibijana (Vivijana), mučenka
Kopanj 18.00!! + IVAN, MARIJA KRIŠTOF
Sreda, 3. 12., sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
Kopanj 17.00 + VINKO, MATJAŽ MEHLE
Četrtek, 4. 12., sv. Janez Damaščan, cerkveni učitelj
Kopanj 17.00 + JOŽE PALČAR, 7. dan
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 5. 12., sv. Saba, opat, obiskovanje bolnikov
Kopanj 17.00 + ROZALIJA PERME
Birmanci opravljajo 8 prvih petkov!
Sobota, 6. 12., sv. Nikolaj (Miklavž), škof
Kopanj 16.00!! + MARIJA ŠTEH, obl., (M. Račna)
po maši pride sv. Miklavž
2. ADVENTNA NEDELJA, 7. 12. 2014
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + IVANA PERKO, obl.
po maši predstavitev birmancev
Ponedeljek, 8. 12., brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
Kopanj
9.00
+ ANA, ANTON, FRANC TONKLI
Kopanj 17.00 + STARŠI ŠKULJ
Torek, 9. 12., sv. Valerija, mučenka
Velika Račna
17.00 + ZALKA, MILOJKO MILOJEVIČ
Sreda, 10. 12., sv. Loretska Mati Božja
Čušperk 17.00 + STARŠI MEŽAN
Četrtek, 11. 12., sv. Damaz I., papež
Kopanj 17.00 + IGNACIJ KASTELIC, JAMNIKOVI
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 12. 12., Devica Marija iz Guadalupe
Kopanj 17.00 + MARIJA ZAJC, obl.
h
Ob 20 veroučno srečanje za mlade, vabljen tudi lanski 9. razred!
Sobota, 13. 12., sv. Lucija, devica in mučenka
Kopanj 17.00 + STARŠI PODRŽAJ, VINKO KNE

3. ADVENTNA NEDELJA, 14. 12. 2014
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZIJA ŠTUPNIK, obl.
Po maši bo srečanje za starše učencev 2. razreda.

OBVESTILA:
V nedeljo, 7. dec., bo po 10. maši sestanek za vse starše birmancev. Birma
bo v nedeljo, 21. junija 2015, ob 10. uri. Starši nujno vabljeni! V nedeljo,
14. dec., po 10. maši je srečanje za starše 2. razreda.
Na seji župnijskega sveta smo se med drugim pogovarjali o pastoralnem
načrtu za našo župnijo. Že predlansko leto smo si zadali nalogo, da bi
ustanovili čim več malih skupin. Bogu gre zahvala, da jih je kar nekaj
zaživelo. Bog daj, da bi še kakšna.
Za zvonjenje in razbremenitev močnih sunkov zvonov smo dobili
ponudbe in jih predstavili na seji župnijskega sveta. Za to potrebno delo
bomo s pušicami in prostovoljnimi darovi zbirali denarna sredstva. Bog
povrni vsem dobrotnikom! Za novi strehi na župnišču in gospodarskem
poslopju so vsi računi poravnani.
Škofijski urad za družino vabi na delavnice za pare 10. in 17. dec. ob 18.00
na Rakovnik. Tema: Reševanje konfliktov in način pogovora ter Najin
odnos in najini družini. Lepo vabljeni!
Evharistični čudeži. Hostije krvavijo.
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. Na duhovnika je ta
čudež tako vplival, da se je pokesal svoje nevere in pozneje stopil v
samostan. Čudežu so bili priča tudi navzoči verniki. Del okrvavljenega
korporala verniki v farni cerkvi v posebni monštranci še danes častijo kot
dragoceno relikvijo.
V vseh teh primerih je jasno, da je Bog s čudežem hotel pomagati
duhovniku in vernikom do poglobljene vere v Jezusovo resnično navzočnost
v posvečeni hostiji. Ali je kje posvečena hostija začela krvaveti tudi iz
drugačnih vzrokov?

