ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Dne 13. junija 1926 je prišla na Božjo pot na Kopanj moška Marijina
družba iz Križank v Ljubljani. Vodil jih je p. Rajner Erklavec. Bilo jih je 60.
Zastopnik naše Marijine družbe jih je pozdravil pred cerkvijo. Imeli so sv.
mašo z blagoslovom in popoldne pete litanije Matere Božje. Po Božji službi
so imeli zborovanje pod kozolcem, popoldne pa so si ogledali čušpersko
graščino.
V nedeljo, 20. junija, je bilo pri prvem svetem obhajilu devet otrok. Dne
28. junija se je zaključilo šolsko leto.
Ves junij skoraj neprestano dežuje. Na jugu in na vzhodu države so
velike poplave. Ljudje niso mogli spraviti sena. Veliko ga je odnesla voda,
ostalo pa je večinoma vse pokvarjeno. V tednu od 11. do 18. julija je voda
vso radensko dolino spremenila v jezero. Seno rešujejo s čolni in s splavi, ki
jih sproti delajo. Po raznih krajih so bile silne nevihte in je strela ubila več
ljudi.
Sredi julija leta 1926 so pri podružnici na Veliki Ilovi Gori naredili novo
streho na zvoniku. Stara je bila krita s skodlami, ki so bile že vse trhle.
Nova streha je krita s pločevino. Žal se zaradi prevelikih stroškov ni mogla
ohraniti oblika prejšnje baročne strehe z več »bučami«. Z dovoljenjem
urada za varstvo spomenikov (dr. France Stele) in škofije se je naredila
nova streha v bolj preprosti renesančni obliki.
Dne 8. julija 1926 je bila na Veliki Ilovi Gori komisijska obravnava o
ustanovitvi nove ekskurendne šole. Interesentje (oba okrajna šolska sveta
in občinska odbora iz Račne in Dobrepolja) so se izjavili, da šolo sicer
načelno podpirajo, a zaradi prevelikih stroškov nasprotujejo zidavi te šole.
Dne 11. julija 1926 na nedeljo smo imeli drugo svetoletno procesijo.
Ljudi je bilo zelo veliko. Ta dan je bilo lepo vreme, potem pa je ves teden
deževalo. Veliko poplav je bilo v Slavoniji in Banatu. Ob koncu julija je bilo
lepše vreme, da so ljudje lahko poželi žito. Žitna letina ni ravno slaba,
razen pšenice, ki je bila hudo poležena. Oves, ki je kazal zelo lepo, leži ves
na tleh. Jesenski pridelki kažejo zelo slabo. Fižol je ves objeden od polžev,
natičnega ni skoraj nič. Koruza je zelo redka in slaba.
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_12_28.pdf
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TRETJE POGLAVJE
VERUJEM V SVETEGA DUHA
145. Kakšno je delo Svetega Duha v Cerkvi?
Duh zida, oživlja in posvečuje Cerkev: Duh ljubezni vrača krščencem
sličnost z Bogom, izgubljeno z grehom, in jim daje, da v Kristusu živijo
od samega življenja svete Trojice. Pošilja jih pričevat za Kristusovo
resnico in jih ureja v njihovih medsebojnih nalogah, da bi vsi obrodili
"sad Duha" (Gal 5,22).
146. Kako Kristus in njegov Duh delujeta v srcu vernih?
Kristus po zakramentih priobčuje udom svojega skrivnostnega telesa
svojega Duha in božjo milost, ki rojeva sadove novega življenja, po
Duhu. Končno, Sveti Duh je učitelj molitve.

»VERUJEM V … SVETO KATOLIŠKO CERKEV«
Označuje ljudstvo, ki ga Bog sklicuje in zbira z vseh koncev sveta, da bi
sestavljalo zbor tistih, ki po veri in krstu postanejo božji otroci, Kristusovi
udje in tempelj Svetega Duha.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 29. 12., sv. Tomaž Becket, škof, mučenec
Kopanj 17.00 ZA INVALIDE
Torek, 30. 12., sv. Feliks, papež
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ, 7. dan
Sreda, 31. 12., sv. Silvester, papež, II. sveti večer
Kopanj 17.00 + JOŽE PALČAR
ČETRTEK, 1. 1. 2015, MARIJA, BOŽJA MATI, NOVO LETO, DAN MIRU
Kopanj
7.30 + DRUŽINA KEBE
Kopanj 10.00 + LOJZE, druž. BUCOVARJEVI
Petek, 2. 1., sv. Bazilij Veliki, škof in cerkveni učitelj, prvi petek,
vabljeni birmanci, ki opravljajo 9. prvih petkov
Kopanj 17.00 + JOŽE ADAMIČ, KOVAČEVI, MILKA ŠEME
Sobota, 3. 1., presveto Jezusovo ime, prva sobota
Kopanj 17.00 + JOŽE KREMENŠEK
2. NEDELJA PO BOŽIČU, 4. 1. 2015
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ MEHLE, obl.
PO 10. MAŠI OBISK KOLEDNIKOV PO ŽUPNIJI
Ponedeljek, 5. 1., sv. Janez Neuman, škof, III. sveti večer
Kopanj 17.00 + MARIJA BRODNIK, obl.
Torek, 6. 1., Gospodovo razglašenje, trije kralji
Kopanj
9.00 V ČAST KOPANJSKI MARIJI V ZAHVALO
Kopanj 17.00 + KRISTIJAN PALČAR
Sreda, 7. 1., sv. Rajmund, duhovnik
Kopanj 17.00 + JERAJEVI
Četrtek, 8. 1., sv. Severin, opat
Kopanj 17.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (B.)
Petek, 9. 1., sv. Hadrijan, opat
Kopanj 17.00 + IVANKA BERDAJS, obl.
Sobota, 10. 1., sv. Gregor Niški, škof
Kopanj 17.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI
JEZUSOV KRST, 11. 1. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽKO KASTELIC, ml. (Vel. Il. Gora)

OBVESTILA:
NOVOLETNA STATISTIKA:
V letu 2014 so bili 3 krsti (vse deklice, lani je bilo 6 krstov); 7 porok (lani je
bilo 6 porok); 6 pogrebov (vsi moški, povprečna starost 73,8 let, lani so bili
trije pogrebi); sv. obhajil 17.000. Vidimo, da je krstov malo.
KOLEDNIKI – birmanci vas bodo obiskali v nedeljo, 4. januarja, dopoldne in
popoldne in zbirali darove za misijone slovenskih misijonarjev po svetu.
Darove bomo takoj oddali Misijonskemu središču v Ljubljani. Vsem
darovalcem že vnaprej Bog povrni!
Otroci naj svoje darove, ki so jih dajali v škatlico iz adventnega koledarja,
prinesejo k jaslicam. Darove za otroke v misijonih bomo posredovali
Misijonskemu središču v Ljubljani.
Zopet sprejemam mašne namene za januar in februar ter druge mesece.
ZAHVALA
Vsem, ki ste prispevali, da so bili božični prazniki lepi, iskrena hvala.
Posebej zahvala vsem pevcem, organistoma, mladim, da so naredili lepe
jaslice, čistilkam in krasilkam cerkve, bralcem in bralkam beril,
pritrkovalcem, cerkovnikoma, ministrantom. Vsem moškim, ki ste
kakorkoli pomagali na Kopanju (pri žaganju in spravilu drv), Timoteju in
prof. Ivanki za oblikovanje Kopanjskega zvona. Iskrena zahvala tudi vsem,
ki darujete za ureditev zvonjenja in zvonika. Bog povrni! Iskrena zahvala
gasilkam in gasilcem za sodelovanje pri božični devetdnevnici. Iskrena
zahvala tudi gospodinjam za tolikšno gostoljubnost in gospe Mileni, ki vodi
spisek kosil. Iskrena zahvala vsem, ki ste se letos ali se še boste spomnili na
bero za duhovnika in prispevek cerkovniku. Bog povrni!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI. Hostije krvavijo.
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?
Imamo tudi drugačne primere. Poglejmo enega od treh! Ko je duhovnik
leta 1222 v kraju MEERSSEN na Nizozemskem med mašno daritvijo
posvetil véliko hostijo, je začela krvaveti. Kri je tekla na korporal. Dogodek
je dobro izpričan in od Cerkve potrjen kot čudež. Hostija je do danes lepo
ohranjena v monštranci.

