ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Dne 20. julija 1926 so imeli sošolci kopanjskega župnika 20-letnico
mašništva na Kopanju. Imeli so slovesno sv. mašo in reqviem za umrle
tovariše. Srečanja se je udeležilo 18 duhovnikov.
Okrog 5. avgusta se je vreme nekoliko ustalilo. Na veliki šmaren je bil lep
dan. Romarjev je bilo manj kot običajno, ker je bilo žegnanje v Žalni in na
Železnici (župnija Škocjan). Pomagat je prišel duhovnik dr. Jere iz Šentvida.
Asistiral je fr. Bazilij Štupnik (frančiškanski klerik, doma iz Velike Račne). Na
praznik zjutraj smo čutili precej močan potresni sunek. Vreme je bilo do
konca meseca lepo. Od 31. avgusta do 9. septembra je veliko Slovencev
romalo v Rim. Od 7. do 13. septembra se je vsa župnijska cerkev znotraj in
zunaj temeljito očistila ter prebelila. Pred vhodom na pokopališče so se
preuredile stopnice in napravile tri nove. Pred zvonikom se je naredil
cementni prag. Vse delo je stalo 2.914 dinarjev.
September je bil do 26-ega lep, nato pa je deževalo 14 dni. Jesenska letina
je srednja. Krompirja je malo in je zelo droben in objeden. Precej dobro je
bilo proso, ajda pa je bila zelo slaba. Ljudje niso pridelali fižola niti za
seme. Zelo malo je koruze, a po kvaliteti ni tako slaba.
Ob koncu septembra so bile zopet velike povodnji v Žireh, v Polhovem
Gradcu in okrog Viča. Tudi naša kotlina je bila letos že tretjič spremenjena
v jezero. Dne 9. in 10. oktobra so bile velike poplave v Selški dolini in v
Žireh. Voda je porušila okoli 20 poslopij, razdejala več mostov in zasula
njive in travnike.
Dne 12. oktobra 1926 je priredila naša dekliška Marijina družba romanje
na Zaplaz. Šlo je 26 članic in pevci. Od 12. do 17. oktobra je bilo lepo, toplo
vreme, nato pa se je ohladilo in začelo zopet deževati. V noči od 25. na 26.
oktober je padel prvi sneg, ki pa je takoj skopnel. V noči od 25. do 26.
oktobra je ob 2. uri zjutraj divjal silovit vihar, ki ga je čutila vsa Slovenija. V
naši župniji je bila najbolj prizadeta Spodnja Slivnica, kjer je vihar podrl 4
vezane kozolce in en skedenj, ki ga je vrglo na tla s cementno streho vred.
Po gozdovih in vrtovih je polomilo nešteto dreves.
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/2015_01_11.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 1, leto: VIII, 11. januar 2015

»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.

148. Ali so druga imena in podobe, s katerimi Sveto pismo nakazuje
Cerkev?
V Svetem pismu srečujemo celo vrsto podob, ki izražajo dopolnjujoče
se vidike skrivnosti Cerkve. Stara zaveza daje prednost podobam v
povezavi z božjim ljudstvom. Nova zaveza ima rajši podobe v povezavi s
Kristusom kot glavo tega ljudstva, ki je njegovo telo. Prav tako ima rada
podobe, vzete iz pastirskega življenja (ovčji hlev, čreda, ovce),
kmečkega življenja (polje, oljka, vinograd), prebivanja (bivališče, skala,
tempelj), družinskega življenja (nevesta, mati, družina).

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 12. 1., sv. Tatjana (Tanja), mučenka
Kopanj 17.00 + STANISLAV BAHOVEC, 7. dan
Torek, 13. 1., sv. Hilarij (Radovan), škof
Kopanj 17.00 + LJUBO LAVRIČ; po maši molitveno občestvo
Sreda, 14. 1., sv. Odon (Oton), opat
Kopanj 17.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (Zaviršek)
Četrtek, 15. 1., sv. Absalom, škof
Kopanj 17.00 + JELENA, IVAN BRAJKOVIČ
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 16. 1., sv. Honorat, škof
Kopanj 17.00 + ANTON MUSTER
Ob 20h veroučno srečanje za mlade, vabljen tudi lanski 9. razred!
Sobota, 17. 1., sv. Anton (Zvonko), opat
Kopanj 17.00 + ANTON PAJK, obl.
2. NEDELJA MED LETOM, 18. 1. 2015
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC TONKLI, 1. obl.
Ponedeljek, 19. 1., sv. Makarij, opat
Kopanj 17.00 + MARIJA ŠKODA, JANEZ BREGAR
Torek, 20. 1., sv. Fabijan, papež in mučenec
Kopanj 17.00 + JERAJEVI; po maši molitveno občestvo.
Sreda, 21. 1., sv. Neža (Agnes, Janja), devica in mučenka
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ, 30. dan
Četrtek, 22. 1., sv. Vincencij (Vinko), diakon in mučenec
Kopanj 17.00 + MINKA PALČAR, 10. obl.
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Petek, 23. 1., sv. Henrik, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR, obl.
h
Ob 20 veroučno srečanje za mlade, vabljen tudi lanski 9. razred!
Sobota, 24. 1., sv. Frančišek Saleški, škof
Kopanj 17.00 + JOŽEF KOVŠCA
3. NEDELJA MED LETOM, 25. 1. 2015, NEDELJA SVETEGA PISMA
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON, IVANA ZUPANČIČ, obl.

OBVESTILA:
ZAHVALA kolednikom, staršem in darovalcem, ki ste oznanjali Jezusovo
rojstvo in zbirali darove za misijone slovenskih misijonarjev po svetu.
Zbrali ste 988 evrov. Darove sem že oddal Misijonskemu središču v
Ljubljani. Lepa zahvala Klemenu Perku, da je naredil tako lepe skrinjice za
kolednike. Vsem Bog povrni! Kot priznanje je za kolednike ljubljanske
nadškofije srečanje v soboto, 17. januarja, ob 10. uri v Škofovih zavodih v
Šentvidu. Gost srečanja bo misijonar na Madagaskarju Jani Mesec. Po
malici bo zapel kantavtor Adi Smolar. Prosim starše, da bi omogočili
prevoz.
Otroci, ki so darovali svoje darove v škatlico iz adventnega koledarja in jih
prinesli k jaslicam za lačne otroke v misijonih, so zbrali 58 evrov. Bog
povrni! Tudi te darove sem že oddal Misijonskemu središču v Ljubljani.
Zopet sprejemam MAŠNE NAMENE za februar in marec ter druge mesece.
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. OSTANITE ZVESTI NAROČNIKI
VERSKEGA TISKA! NAJ GA NE NADOMEŠČA RUMENI TISK!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI. Hostije krvavijo.
V kraju BLANOT v Franciji je vikar Hugues de la Baume med velikonočno
mašo 1331 delil sveto obhajilo, pri čemer je po nesreči delček posvečene
hostije padel na oltarni prt. Ko ga je želel pobrati, se je spremenil v kri.
Hotel je prt očistiti, a kri se je še bolj razlezla in prta ni bilo mogoče oprati.
Dragocena relikvija je zdaj shranjena v kristalni posodi v monštranci cerkve
v Blanotu. Škof v Autunu, Pierre Bertrand, je dogodek raziskal in potrdil
kot čudež. Papež Janez XXII. je častilcem podelil odpustke. Vsako leto za
praznik svetega Rešnjega telesa in krvi nosijo relikvijo v procesiji. O čudežu
govori star napis na plošči v cerkvi.
Tretji primer se je zgodil v kraju SOKOŁKA v nadškofiji Białystok na
Poljskem v najnovejšem času. O njem je pred kratkim poročal radio
Ognjišče. V tem primeru ni šlo le za krvavitev hostije, ampak se je ta
spremenila v človeško meso.

