ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
V začetku maja 1927 so začeli prenavljati podružno cerkev na Veliki
Ilovi Gori. Dne 12. maja je bila huda slana, ki je naredila ogromno škodo
na polju in travnikih. Krompir in turščica sta čisto posmojena. »Trijaci«
(trije ledeni možje) so nas torej dobro obiskali.
Dne 8. junija je priredila šolska mladina s Kopanja in s Spodnje Slivnice
izlet k Novi Štifti, v Sodražico in k Svetemu Gregorju.
Na Veliki Ilovi Gori so do patrocinija (žegnanja, nedelje Svete Trojice)
cerkvico zelo lično prenovili. Napravili so nov cementni tlak in stopnice pri
velikem oltarju, dvoje novih vrat in cerkev prebelili znotraj in zunaj. Pri
prenovi sta se zelo trudila ključarja Janez Perko (Stari Zajec) in Franc
Dremelj (Hočevar).
Dne 21. junija 1927 je utonil v Logu 6-letni Jožek Šteh (oče Jožef Šteh) iz
Male Račne. Šel se je z otroki enake starosti kopat v jarek na »Špici«. Tam
je voda globoka okoli 2 metra.
Letošnji junij je bil lep, da so ljudje lahko spravili seno. Sredi junija je
nastopila huda vročina in 22. junija so začeli žeti ječmen. Dne 26. junija je
bilo pri prvem svetem obhajilu 20 otrok.
Kljub suši sredi junija je bila žitna letina prav dobra. Praznik sv. Cirila in
Metoda smo letos katoličani v celi Jugoslaviji posebno slovesno obhajali.
Na predvečer smo na Kopanju zakurili kres.
Dne 17. julija 1927 je umrl na Veliki Ilovi Gori cerkveni ključar Janez
Perko (Stari Zajec). Star je bil 75 let. Bil je krščanski mož stare korenine,
silno vnet za domačo cerkev. Gotovo že uživa plačilo pri Bogu!
Dne 2. avgusta smo šli na Veliko Ilovo Goro s procesijo prosit dežja. Res
je v noči od 3. na 4. avgust izdatneje deževalo, nato pa zopet naslednji
teden.
Dne 5. avgusta smo okrog 11. ure občutili rahel potres, ki je trajal
približno 6 sekund. Dne 7. avgusta so bile občinske volitve. Bile so 3 liste,
vse SLS. Na veliki šmaren je prišlo zelo veliko romarjev. Pomagala sta dr.
Jere in fr. Bazilij Štupnik. Svetih obhajil je bilo okoli 250.
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_22.pdf
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Iz Misijonskega središča Slovenije so nam posredovali prošnjo za molitev.

NUJNA PROŠNJA ZA MOLITEV
Sedaj je več mučencev kot v času prvih kristjanov ...
Redovnice iz Bd Richelieu, Oblates de l'Eucharistie, nam pošiljajo tole
dramatično sporočilo:
»Izgubili smo mesto Queragosh (Qaraqosh, Severni Irak). Mesto je padlo.
Zavzel ga je ISIS. Oni sistematsko obglavljajo otroke.
To je mesto, kjer hranimo živila. ISIS je odbil kurdsko vojsko in je sedaj 10
minut oddaljen od mesta, kjer dela naša ekipa za preživetje. Milijon ljudi je
prejšnjo noč zbežalo v Erbil. OZN je evakuirala svoje osebje iz Erbila. Naša
ekipa je tu in bo tu tudi ostala. Pomoč v molitvi je zelo potrebna. Prosimo
vas, vztrajno molite za osvoboditev ljudstva v Severnem Iraku. Ljudje trpijo
zaradi strašnega nasilja ISIS-a in njihovih skrajnežev. Njihov cilj je
spreobrnjenje množic in hkrati smrt za vse kristjane v tej pokrajini.
Prosim vas in spodbujam, ne ignorirajte te pošte in ne uničite je.
Pošljite jo vašim prijateljem, ki jih poznate. Pošljite jo molitvenim
skupinam. Pošljite jo vašim duhovnikom, prosite jih, naj pri njihovih mašah
in srečanjih molijo za to. Prosim, zagotovite nekaj časa za molitev za te
ljudi, ki so zaskrbljeni zaradi nasilja.«
Potrebno je, da se zavzamemo za naše krščanske brate. Molite za kristjane
v severnem Iraku!

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 23. 2., sv. Polikarp, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + IVANA PERKO
Torek, 24. 2., sv. Matija, apostol
Kopanj 17.00 + ALOJZIJA ŠTEH, obl.
po maši molitveno občestvo
Sreda, 25. 2., sv. Valburga, opatinja
Kopanj 17.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (P.)
Četrtek, 26. 2., sv. Aleksander (Branko), škof
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR; po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 27. 2., sv. Gabrijel ŽMB, redovnik, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + JOŽE PALČAR
Sobota, 28. 2., sv. Roman, opat
Čušperk 17.00 + JOŽE, 2. obl., STARŠI BAHOVEC
2. POSTNA NEDELJA, 1. 3. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON, obl., ANA, FRANC TONKLI
Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne.
Ponedeljek, 2. 3., sv. Neža Praška, opatinja
Kopanj 17.30!! + FRANC ZAVIRŠEK, 30. dan
Torek, 3. 3., sv. Kunigunda, kraljica
Velika Račna 17.30 V ZAHVALO (M. K.)
Sreda, 4. 3., sv. Kazimir, poljski kraljevič
Velika Račna 17.30 + druž. VIDIC, STANE OKORN
Četrtek, 5. 3., sv. Hadrijan (Jadran), mučenec
Kopanj 17.30 + FRANC FINK, obl.; po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 6. 3., obiskovanje bolnikov
K sv. spovedi (ob 17.00) in sv. maši posebej vabljeni birmanci, ki
opravljajo 9 prvih petkov! Pred sv. mašo križev pot.
Kopanj 17.30 + KRISTIJAN PALČAR
Ob 20h veroučno srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Prva sobota, 7. 3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Velika Račna 17.30 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (S.)

3. POSTNA NEDELJA, 8. 3. 2015
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 za zdravje, v zahvalo KOPANJSKI MATERI BOŽJI
Ob 14.00 križev pot iz Velike Račne.

OBVESTILA:
Volitve v župnijski pastoralni svet. Prihodnjo nedeljo boste dobili
predloge za izbor članov župnijskega pastoralnega sveta. Iz vasi: Velika
Račna, Mala Račna, Čušperk, Predole in Velika Ilova Gora predlagate na
tem listu tri kandidate za ŽPS: žensko, moškega ter fanta ali dekle,
starejšega od 16 let. Naslednjo nedeljo vrnete izpolnjene liste. Hvala!
Molitev za izbor članov ŽPS: Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: Pojdite
tudi vi v moj vinograd; daj nam duha modrosti, da se bomo velikodušno
odzvali delu v župniji in izbrali primerne člane župnijskega pastoralnega
sveta, ki bodo v našem imenu in z našo pomočjo sodelovali z duhovniki v
dušnem pastirstvu in uresničevanju smernic vseslovenske sinode. To te
prosimo po priprošnji Device Marije, blaženega Antona Martina Slomška,
blaženega Alojzija Grozdeta in blaženih drinskih mučenk. Po našem
Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Kaj je župnijski pastoralni svet?
Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki
proučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji.
Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?
Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel
zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).
Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?
V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let
in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno
življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi
predpisi).
BRALCI BERIL
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nedelja, 1. marec
Jožef Valentinčič
Marija Krampelj
Maja Mehle
Anton Kušar
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nedelja, 8. marec
Kristina Starec
Janja Bahovec
Matej Zupančič
Monika Perme

