ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Leto 1927. Dne 2. januarja je prosvetno društvo iz Račne priredilo v
gasilnem domu žaloigro »Repoštev«, ki je prav dobro uspela.
Dne 8. januarja je začelo močno snežiti, a snega je padlo samo 10
centimetrov. Do 18. januarja je bilo vedro, suho vreme, konec meseca pa
je večkrat snežilo.
Dne 23. januarja 1927 so bile v vsej državi volitve v skupščino. V naši
občini je dobila Slovenska ljudska stranka 99 glasov, vse ostale stranke pa
17 glasov.
Dne 13. in 14. februarja smo slovesno obhajali 1100-letnico rojstva sv.
Cirila. Na predvečer so slovesno pritrkovali, 14. pa je bila slovesna sv.
maša z blagoslovom. Od srede do konca meseca februarja je bilo zelo
mrzlo z burjo (–13 stopinj C).
Dne 11. marca je bil na Čušperku semenj. Zaradi slabega vremena
(prejšnje dni je bil zapadel sneg), je bil slabo obiskan.
Dobili smo novo vlado. Slovenska ljudska stranka ima tri ministre: dr.
Kulovec za kmetijstvo, Srnec za javna dela in dr. Gosar za socialno politiko.
Pričelo se je resno, velikopotezno delo za sanacijo gospodarskih razmer v
državi. Naša občina je v začetku marca vložila na vlado sledeče prošnje: a)
za poglabljanje in čiščenje vodnih požiralnikov, da se ob poplavah pospeši
odtok vode, b) za semenski krompir, ki ga splošno primanjkuje, c) za
nadzidavo šolskega poslopja na Kopanju.
Mesec april je bil večinoma lep. Dne 24. aprila 1927 je bila
blagoslovljena in odprta nova šola na Spodnji Slivnici. Ob 9. uri je bila sv.
maša v cerkvi z govorom in nato je šel sprevod k šoli. Po blagoslovu je bila
šolska proslava z deklamacijami, petjem in igrico. Poleg številnih
domačinov sta se odprtja nove šole udeležila tudi okrajni šolski nadzornik
Mirko Pretnar, ki je imel lep nagovor, in inženir Ignacij Perko. Takoj
naslednji dan je bil pouk že v novi šoli.
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_02_08.pdf
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Številka: 3, leto: VIII, 8. februar 2015

Cerkev: božje ljudstvo, Kristusovo telo,
tempelj Svetega Duha
153. Zakaj je Cerkev božje ljudstvo?
Cerkev je božje ljudstvo, ker je Bog hotel ljudi posvečevati in zveličati
ne ločeno, temveč jih je združil v eno samo ljudstvo, zbrano v edinosti
Očeta in Sina in Svetega Duha.
154. Katere so značilnosti božjega ljudstva?
To ljudstvo, katerega član človek postane po veri v Kristusa in po krstu,
ima za izvor Boga Očeta, za vladarja Jezusa Kristusa, odlikovano je z
dostojanstvom in svobodo božjih otrok, za postavo ima novo zapoved
ljubezni, njegovo poslanstvo je biti sol zemlje in luč sveta, za cilj ima
božje kraljestvo, ki se je že začelo na zemlji.
155. V kakšnem smislu je božje ljudstvo deležno trojne Kristusove službe,
duhovnika, preroka in kralja?
Božje ljudstvo je deležno Kristusove duhovniške službe, kolikor so
krščeni posvečeni s Svetim Duhom, da darujejo duhovne daritve;
deležno je njegove preroške službe, kolikor se z nadnaravnim verskim
čutom neomahljivo oklepa vere, se vanjo poglablja in jo izpričuje;
deležno je njegove kraljevske službe, ko posnema Jezusa Kristusa, ki je
kot kralj vesoljstva postal služabnik vsem, zlasti ubogim in trpečim.
(Katekizem katoliške Cerkve)

OBVESTILA:

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 9. 2., sv. Apolonija (Polona), devica in mučenka
Kopanj 17.00 + JOŽEF NUČIČ, 30. dan
Torek, 10. 2., sv. Sholastika, devica, redovnica
Kopanj 17.00 + ZOGARJEVI; po maši molitveno občestvo
Sreda, 11. 2., Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov
Kopanj 17.00 + JOŽEF NUČIČ (BUCOVARJEV)
Četrtek, 12. 2., sv. Humbelina, redovnica
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ; po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 13. 2., sv. Gilbert, škof
Kopanj 17.00 + KRISTIJAN PALČAR
h
Ob 20 II. zakonska skupina.
Sobota, 14. 2., sv. Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
Kopanj 17.00 + JANEZ DOLŠAK (LOJZOV), brat duh. GREGOR
6. NEDELJA MED LETOM, 15. 2. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC, FRANČIŠKA PERME (Velika Il. Gora)
Ponedeljek, 16. 2., sv. Julijana Koprska, mučenka
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA ZUPANČIČ, obl.
Torek, 17. 2., sv. Silvin, škof
Kopanj 17.00 + JOŽE PALČAR
Sreda, 18. 2., pepelnica, strogi post
Kopanj 17.00 + BRADAČEVI
Četrtek, 19. 2., sv. Konrad, redovnik
Kopanj 17.00 + FRANC KASTELIC; po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 20. 2., sv. Sadot in perzijski mučenci
pred sv. mašo križev pot
Kopanj 17.00 + JUSTINA ŠTRUKELJ, IVANA PERKO
Ob 20h veroučno srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 21. 2., sv. Peter Damjani, škof
Kopanj 17.00 + MARIJA, FRANC POTOKAR, obl.
1. POSTNA NEDELJA, 22. 2. 2015
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO, STARŠI ZAJC

Lepa zahvala za pušico za ogrevanje cerkve. Bog povrni!
Na seji župnijskega sveta smo se pogovarjali, da bi povabili nove bralce
beril in da bi jih napisali v oznanila, da bi tako vsak vedel, kdaj bere. Še
vabim nove bralce, tudi mlade, ki bodo imeli dvojno korist: brali bodo
Božjo besedo in se naučili nastopati pred drugimi. Tisti mladi, ki pojejo na
koru, imajo že svojo dolžnost. Bog povrni vsem, ki pri mašah berete Božjo
besedo in prošnje, hvala!
V nedeljo, 1. marca, boste dobili liste, kjer boste doma napisali člane za
nov župnijski svet.
11. februar, dan ko se je Devica Marija prikazala Bernardki v Lurdu, je
svetovni dan bolnikov.
Letošnja papeževa poslanica nosi naslov: »Slepemu sem bil oko in
hromemu noga« (Job 29,15). V njej se papež obrača na vse, ki nosijo
breme bolezni in so na različne načine pridruženi trpečemu Kristusu. Prav
tako tudi na tiste, ki poklicno ali prostovoljno delajo na zdravstvenem
področju. Dobesedno pravi: »Ti ljudje s svojim življenjem, zakoreninjenim
v pristni veri, pričujejo, da so ‘oko slepemu in hromemu noga’«. V
nadaljevanju pravi, da »čas, ki ga preživimo ob bolniku, je svet, je hvalnica
Bogu. Le z molitvijo k Svetemu Duhu moremo razumeti, kakšna je
vrednota spremljanja, mnogokrat tihega, podarjenega tem bratom in
sestram, ki se zaradi naše bližine in naše naklonjenosti čutijo potolaženi in
bolj ljubljeni.«
Papež v poslanici ugotavlja, da se današnjemu človeku vedno mudi, željan
je delati, proizvajati. Tako hitro pa pozabi na potrebe drugih. Za
obiskovanje in preprosto biti z bolnimi potrebujemo čas. Dragoceno je tudi
Jobovo izkustvo.
Papež Frančišek ob koncu poslanice izroča svetovni dan bolnikov v
Marijino materinsko varstvo. Prosi jo, naj kot Mati posreduje za vse bolne
in za tiste, ki skrbijo zanje.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 15. februar
Lucija Šteh
Božo Perko
Tadeja Gruden
Nataša Zaviršek

730
10h

nedelja, 22. februar
Darinka Okorn
Alojz Kovšca
Marjeta Srdarev
Zdenka Valentinčič

