ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
V soboto okrog 4. ure se je vihar ponovil s silnim treskom in nalivom.
Kakšne pol minute je padala toča, ki je bila debela kot golobja jajca z
ostrimi robovi. Nevihta je prihrumela preko Barja, Želimljega in Turjaka,
kjer je najhuje divjala. Zanimivo je pa to, da je bilo v Dobrempolju v tem
času čisto mirno. Pač pa je imela večji obseg nevihta, ki se je ponovila
zvečer ob 6. uri, a ni bila več tako silovita. Ti viharji so tudi na Kopanju
poškodovali strehe na vseh poslopjih. Podrlo je tudi nekaj dreves v gozdu.
Posebno usodne so bile te nevihte za kraje na Gorenjskem (Bohinj,
Jesenice, Gorje, Mojstrana, Kokra). Sneg, ki je po gorah zapadel pred nekaj
dnevi, se je namreč zaradi nenavadnega južnega vremena zelo hitro
raztajal, vse vode so nenavadno močno narasle. Podobna katastrofa je
zadela tudi ostale sosednje alpske dežele.
V nedeljo, 31. oktobra 1926, smo prvič slovesno praznovali praznik
Kristusa kralja, ki ga je Cerkev to leto na novo uvedla. Imeli smo
tridnevnico (pomagal je dr. Jere), v kateri je skoraj cela župnija prejela sv.
zakramente. K temu sta ljudi pritegnila tudi praznika vsi sveti in verne
duše. Obnovili smo tudi posvetitev župnije Srcu Jezusovemu.
Dne 14. novembra 1926 smo imeli zadnjo (četrto) procesijo v svetem
letu. Ta mesec je bila naša dolina zopet dvakrat pod vodo. Po planinah je
zapadlo veliko snega. Dne 20. novembra je bila zvečer huda nevihta, 23.
novembra pa smo čutili 3 do 4 sekunde bobnenje z rahlim potresnim
sunkom.
Dne 1. decembra 1926 je začelo snežiti in nastopil je občuten mraz.
Veliko snega je zapadlo na Kočevskem in Notranjskem. Od 8. do 23.
decembra so bili lepi, jasni dnevi, na sveti večer in sveti dan pa je močno
snežilo.
Leta 1926 je bilo v naši župniji 25 rojenih, umrlo jih je 19, 8 parov se je
poročilo, svetih obhajil je bilo razdeljenih 9.729.

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 2, leto: VIII, 25. januar 2015

149. Kakšna sta izvor in dovršitev Cerkve?
Cerkev najde izvor in dovršitev v večnem božjem načrtu. Bila je
pripravljena v stari zavezi z izvolitvijo Izraela, znamenjem prihodnjega
zbiranja vseh narodov. Utemeljena z besedami in dejanji Jezusa Kristusa
je bila uresničena zlasti z njegovo odrešenjsko smrtjo in njegovim
vstajenjem. Nato je bila razglašena kot odrešenjsko-zveličavna skrivnost
z izlitjem Svetega Duha na binkošti. Dovršena bo ob koncu časov kot
nebeški zbor vseh odkupljenih.
150. Kakšno je poslanstvo Cerkve?
Poslanstvo Cerkve je, da oznanjuje in vzpostavlja sredi vseh narodov
božje kraljestvo, ki ga je začel Jezus Kristus. Cerkev je tu na zemlji kal in
začetek tega odrešenjskega kraljestva.
151. V kakšnem smislu je Cerkev skrivnost?
Cerkev je skrivnost, kolikor je v njeni vidni stvarnosti navzoča in deluje
duhovna, božja stvarnost, ki jo je mogoče videti samo z očmi vere.

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

152. Kaj pomeni, da je Cerkev vesoljni zakrament odrešenja?
Pomeni, da je znamenje in orodje za spravo in občestvo vsega človeštva
z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2015_01_25.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 26. 1., sv. Timotej in Tit, škofa
Kopanj 17.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, PEPCA BIZJAK
Torek, 27. 1., sv. Angela Merici, devica
Kopanj 17.00 + ANTON VALENTINČIČ
po maši molitveno občestvo
Sreda, 28. 1., sv. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
Kopanj 17.00 JOŽEFA BIZJAK, FRANCKA ŠEME
Četrtek, 29. 1., sv. Valerij, škof
Kopanj 17.00 + JOŽEF ŠTEH; po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 30. 1., sv. Martina, mučenka
Kopanj 17.00 MATERI BOŽJI V ČAST, ZAHVALO IN PRIPROŠNJO
h
Ob 20 veroučno srečanje za mlade, vabljen tudi lanski 9. razred!
Sobota, 31. 1., sv. Janez Bosco, ustanovitelj salezijancev
Kopanj 17.00 + BOJAN ZAJC, obl.
4. NEDELJA MED LETOM, 1. 2. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARTIN, MARIJA MOHAR
Pri obeh sv. mašah bo pušica za ogrevanje cerkve.
Ponedeljek, 2. 2., Jezusovo darovanje, svečnica, praznik
Kopanj
9.00 + DUHOVNIK LEOPOLD KONČAN
Kopanj 17.00 + ANTON, MARIJA ŠTUPNIK, obl.
Torek, 3. 2., sv. Blaž, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + MILAN LUŽNIK, obl.
po maši blagoslov sv. Blaža in molitveno občestvo
Sreda, 4. 2., sv. Gilbert, redovnik
Kopanj 17.00 + STANISLAV BAHOVEC, 30. dan
Četrtek, 5. 2., sv. Agata, devica in mučenka
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ; po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 6. 2., sv. Pavel Miki in drugi jap. mučenci, obiskovanje bolnikov
Kopanj 17.00 + ANA AHČIN, ANA KRIŽMAN
K sv. spovedi (ob 16.30) in sv. maši posebej vabljeni birmanci, ki
opravljajo 9 prvih petkov!
Prva sobota, 7. 2., molitve za duhovne poklice
Kopanj 17.00 V ČAST MATERI BOŽJI V ZAHVALO

5. NEDELJA MED LETOM, 8. 2. 2015
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ
Po maši kulturni program ob Prešernovem dnevu.

OBVESTILA:
Koledniki so bili zelo zadovoljni, da so se udeležili srečanja kolednikov v
Šentvidu nad Ljubljano. Lepa zahvala za prevoz Andreju Novaku in
gasilcem iz Račne.
V nedeljo, 1. februarja, bo pri obeh sv. mašah pušica za ogrevanje cerkve.
Kako je prijetno, da je naša cerkev tako ogrevana. Vsem darovalcem že
vnaprej Bog povrni.
Na svečnico se pri maši blagoslovi sveče. Lepo je, da imate pri hiši
blagoslovljeno svečo. Pred mašama jih boste lahko dobili.
Po stari navadi se na god sv. Blaža deli poseben blagoslov za zdravje. Pri
blagoslovu duhovnik moli: »Na priprošnjo svetega Blaža, škof in mučenca,
naj te Bog obvaruje bolezni grla in vsakega drugega zla, v imenu Očeta in
Sina in Svetega Duha.« Vsak odgovori: »Amen.«
V sredo, 4. februarja bo ob 19.00 uri seja ŽPS. Vsi člani lepo vabljeni!
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. OSTANITE ZVESTI NAROČNIKI
VERSKEGA TISKA! NAJ GA NE NADOMEŠČA RUMENI TISK!
EVHARISTIČNI ČUDEŽI. Hostije krvavijo.
Nekemu duhovniku je med obhajanjem po nesreči padla posvečena
hostija na tla. Dal jo je v posodico z vodo, da bi se v njej razpustila. Ko se
namreč v vodi razpusti podoba kruha, Kristus ni več navzoč. Duhovnik je
posodico dal v tabernakelj. Ko so po nekaj dneh posodico odprli, se je
izkazalo, da se je voda obarvala rdeče. Vsebino posodice so izlili na
korporal. Ko je tekočina izhlapela, se je pokazal košček tkiva, ki so ga nato
predložili v preiskavo dvema med seboj neodvisnima specialistoma
patomorfologoma medicinske univerze v Białystoku. Oba sta ugotovila, da
gre za košček človeškega srca, ki je prestalo smrtni boj. Na podlagi te in
drugih ugotovitev, na primer, da ne gre za kakršno koli prevaro, je
nadškofijska preiskovalna komisija v oktobru 2009 ugotovila, da dogodek
ni v nasprotju z naukom Cerkve, ampak ga potrjuje. Tako je nadškof
nadškofije Białystok evharistični čudež v kraju Sokołka priznal kot pristen.
Akte so posredovali apostolski nunciaturi v Varšavi, od koder so jih poslali
v Vatikan.

