ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Dne 16. avgusta je zopet močno deževalo in jesenski pridelki so si prav
dobro opomogli. Vse lepo kaže. Dne 21. avgusta 1927 so bile volitve
župana. Izvoljen je bil Janez Starc (Japelj) iz Predol. Prvi svetovalec je Janez
Kastelic (Jurjevec) iz Velike Račne, drugi svetovalec je Anton Bahovec
(Piler) iz Male Račne, tretji svetovalec pa Alojzij Poderžaj (Martinovec) iz
Male Račne.
Dne 11. septembra so se vršile volitve v narodno skupščino. SLS je dobila
ravno toliko glasov kot za oblastno skupščino (99). Vse nasprotne skrinjice
so jih imele 30. Nekaj razburjenja so napravile tudi občinske volitve, ki so
vplivale na državnozborske volitve.
Jesenska letina je precej dobra. Krompirja je veliko in je zelo debel in
tudi koruza je zelo lepa. Ljudje si bodo vsaj nekoliko opomogli, ker so bili
že nekaj let prizadeti zaradi poplav. Sadja pa letos ni, razen orehov, ki so
zelo dobro obrodili.
Dne 20. septembra 1927 so za birmo našo župnijo obiskali prevzvišeni g.
knezoškof. Slovesno smo jih sprejeli ob vhodu v vas. Najprej jih je
pozdravil župan, nato učenka Francka Šteh iz Velike Račne 26 (Lojzova),
potem Neža Jerič, prednica dekliške Marijine družbe, potem Anton
Zaviršek v imenu Mladeniške Marijine družbe in še predsednik
prosvetnega društva Matevž Zaviršek. V cerkvi je bil blagoslov, nato so šli
škof v šolo. Drugi dan so že spovedovali od 4. ure zjutraj do 3/4 na 9. uro.
Birmancev je bilo 42 domačih in 2 od drugod. Vse se je lepo vršilo, tudi
vreme je bilo lepo. Za to priliko je bila cerkev krasno ozaljšana z venci (200
metrov vencev) in cvetjem. Dekleta so pletla vence po vseh vaseh, razen v
Spodnji Slivnici, kjer so se rajši pripravljali na gasilsko veselico (»vinsko
trgatev«), ki so jo priredili seveda s plesom – prav na nedeljo pred birmo.
Od nas so se škof odpeljali v Žalno. Omeniti je treba tudi, da so pevci ob
birmi prav lepo peli. Prav tako je treba omeniti, da se je za birmo lepo
olepšalo in prenovilo tudi šolsko poslopje. Pri vodnjaku se je namesto
vedra postavila železna sesalka.
Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
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Cerkev: božje ljudstvo, Kristusovo telo,
tempelj Svetega Duha
156. V kakšnem smislu je Cerkev Kristusovo telo?
Po Duhu umrli in vstali Kristus globoko zedinja s seboj svoje verne. Tako
so verujoči v Kristusa, kolikor so z njim tesno povezani zlasti v
evharistiji, združeni med seboj v ljubezni, ko sestavljajo eno samo telo,
Cerkev, katere edinost se uresničuje v različnosti udov in nalog.
157. Kdo je glava tega telesa?
Kristus "je glava telesa, to je Cerkve" (Kol 1,18). Cerkev živi iz njega, po
njem in zanj. Kristus in Cerkev sta torej "celotni Kristus" (sveti
Avguštin); "Glava in udje so kakor ena sama skrivnostna (mistična)
oseba" (sveti Tomaž Akvinski).
158. Zakaj Cerkev imenujemo Kristusovo nevesto?
Zato, ker je Gospod sam sebe označil kot "ženina" (Mr 2,19), ki je ljubil
Cerkev in si jo je pridružil z večno zavezo. Kristus je dal zanjo sam sebe,
da bi jo očistil s svojo krvjo in "jo posvetil" (Ef 5,26) ter naredil za
rodovitno mater vseh božjih otrok. Medtem ko izraz "telo" opozarja na
enoto "telesa" z udi, izraz "nevesta" poudarja razlikovanje obeh v
osebnostnem odnosu.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 9. 3., sv. Frančiška Rimska, redovnica
Velika Račna 17.30 + BRAJERČKOVI iz Čušperka
Torek, 10. 3., 40 mučencev iz Armenije
Kopanj 17.30 + LUDVIK GRUDEN; po maši molitveno občestvo
Sreda, 11. 3., sv. Benedikt, škof
Velika Račna 17.30 + DRUŽ. ZAVIRŠEK, KODROVI
Četrtek, 12. 3., sv. Justina, devica
Kopanj 17.30 + STARŠI, ANGELA, ALOJZIJA ŠKERJANC
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 13. 3., sv. Kristina, mučenka, pred sv. mašo križev pot
Kopanj 17.30 + JOŽEFA ŠKODA, obl.
Sobota, 14. 3., sv. Matilda, kraljica
Velika Račna 17.30 + FRANCI, LOJZKA LENARČIČ
4. POSTNA NEDELJA, 15. 3. 2015, ob 14h križev pot iz Velike Račne
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEF ŠTEH
Ponedeljek, 16. 3., sv. Herbert, škof
Kopanj 17.30 + STANE KASTELIC, obl., JAMNIKOVI
Torek, 17. 3., sv. Jedrt (Jerica), devica, opatinja
Velika Račna 17.30 POLJSKA ZA PREDOLE
Sreda, 18. 3., sv. Ciril Jeruzalemski, škof
Kopanj 17.30 + STANISLAV BAHOVEC
Četrtek, 19. 3., sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
Kopanj
9.00 + JOŽEF PODERŽAJ
Kopanj 17.30 + JOŽEFA POTOKAR
Petek, 20. 3., sv. Klavdija, mučenka, pred sv. mašo križev pot
Kopanj 17.30 + JOŽE ŠKERJANC
h
Ob 20 veroučno srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 21. 3., sv. Nikolaj iz Flüe, kmet
Velika Račna 17.30 + JOŽE PALČAR
5. POSTNA NEDELJA – TIHA, 22. 3. 2015, ob 14h križev pot iz Velike Račne
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + IVANA PERKO

OBVESTILA:
Danes oddate predloge za izbor članov v župnijski pastoralni svet. Hvala!
Postni čas nas spodbuja, da delamo dobra dela in se bolj pogosto
udeležimo tudi delavniških sv. maš in molimo za družine, ki so posebej
napadene.
V nedeljo, 15. marca, bo ob 15.00 v ljubljanski stolnici škofovsko
posvečenje pomožnega ljubljanskega škofa
dr. Franca Šuštarja.
Priporočamo ga v molitev. Vabljeni.
MLADINSKA FOLKLORNA SKUPINA RAČNA
vas vabi na 1. samostojni letni koncert z naslovom Razglednice Slovenije.
»Plesalci se bomo z ljudskimi plesi predstavili v nedeljo, 15. marca, ob 18.
uri v Kulturnem domu v Račni. V goste smo povabili ljudske pevce Zarja in
Ljudske godce iz Čušperka. Vstopnine ni, zbiramo pa prostovoljne
prispevke za turnejo na Švedsko!«
EVHARISTIČNI ČUDEŽI. Čudeži morajo biti dokazani!
Razumljivo je, da niso vsi primeri enako dokazani in za vse ljudi enako prepričljivi.
Seveda mora biti človek odprt za resnico, brez predsodkov, prizadeven za vse
dobro, sicer zanj veljajo Abrahamove besede v Jezusovi zgodbi o bogatašu in
ubogem Lazarju: »Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali
prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih« (Lk 16,31).
Glede resničnosti in čudežnosti kakega dogodka je zelo pomembna izjava
krajevnega škofa, ki s pomočjo zanesljivih in strokovno usposobljenih ljudi zadevo
najprej dobro razišče. Dogodek se je moral res zgoditi tako, kakor je sporočen. Ne
sme iti za človeško prevaro niti za kakšen poznejši olepševalni dodatek.
Najpomembnejši so tisti dokumenti, ki so nastali kmalu po samem dogodku.
Dogodek mora biti takšen, da ga ni mogoče razložiti na naraven način. Izključen
mora biti vpliv hudobnega duha. Tisti, ki razglasi, da je kak dogodek čudež, je škof
škofije, v kateri se je dogodek zgodil. Pogosto pa primer sporočijo papežu in
njegovim kongregacijam v Vatikanu.

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 15. marec
Gregor Valentinčič
Marija Novak
Janez Starc
Katja Škoda

730
10h

nedelja, 22. marec
Natalija Gruden
Stanka Kovšca
Aleš Kastelic
Mateja Zajc

