ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Dne 3. in 4. oktobra 1827 je kopanjski cerkveni pevski zbor pod
vodstvom domačega župnika priredil izlet na Brezje in Bled, ki je lepo
uspel.
Do polovice meseca oktobra je bilo lepo suho vreme. Zadrega pa je bila
z vodo, ker je bil že od velike noči župnijski vodnjak suh. Radenci so vozili
vodo na Kopanj. V tem času se je temeljito popravil dotok vode: čistilnik,
sesalka in strešni žlebovi. Vse delo je stalo 460 dinarjev. V začetku oktobra
se je na novo pokrila vzhodna stran strehe na skednju, ki jo je bil vihar
raztrgal. Dne 17. oktobra pa se je pričelo deževno vreme.
Dne 23. oktobra 1927 na 20. nedeljo po binkoštih se je prvič obhajal na
novo ukazani misijonski praznik.
O vseh svetih je bilo toplo, jasno vreme, ki je trajalo do 5. novembra.
Tedaj je pričelo po malem deževati. V tednu od 6. do 13. novembra je bilo
vsak dan zelo viharno. Ponekod je vihar povzročil mnogo škode. Prvi sneg
je padel v noči od 11. na 12. november. Snežilo je do 14. novembra
popoldne. Zapadlo je okoli 40 centimetrov in nastopil je za ta čas
nenavadno hud mraz (–12 stopinj C). Po enem tednu je sneg izginil in
nastopilo je južno vreme.
Prva polovica decembra 1927 je bila lepa, 12. in 13. je zapadlo nekaj
snega. V noči od 15. na 16. december je zapadlo 30 centimetrov snega.
Nato se je razjasnilo in nastopil je občuten mraz. Pred božičnimi prazniki
smo v cerkev položili nov leseni zimski pod.
Leta 1927 je bilo v naši župniji 29 krstov, 14 ljudi je umrlo, 12 parov se je
poročilo in sv. obhajil je bilo 9.430.
Leto 1928. Ves mesec januar je prevladovalo suho in ne premrzlo
vreme. Tudi februar je bil lep, topel, brez padavin. Proti koncu meseca je
nastopil mraz. Dne 1. marca je začelo močno snežiti in je snežilo tri dni.
Dne 11. marca je bil semenj na Čušperku slabo obiskan. Ves mesec marec
je bil bolj moker.

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 8, leto: VIII, 19. april 2015

159. Zakaj pravimo, da je Cerkev tempelj Svetega Duha?
Zato, ker je Sveti Duh ves v telesu, ki je Cerkev: v njegovi glavi in v
njegovih udih; Sveti Duh gradi Cerkev v ljubezni z božjo besedo,
zakramenti, krepostmi in karizmami.
"Kar je naš duh, to je naša duša, za naše ude, je Sveti Duh za Kristusove
ude, za Kristusovo telo, ki je Cerkev" (sveti Avguštin).
160. Kaj so karizme?
Karizme so posebni darovi Svetega Duha, podeljeni posameznikom za
blagor ljudi, za potrebe sveta in zlasti za graditev Cerkve. Samo
cerkvenemu učiteljstvu pripada razločevanje karizem.

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

161. Zakaj je Cerkev ena?
Cerkev je ena, ker ima za izvor in vzor edinost enega samega Boga v
Trojici oseb; za ustanovitelja in vladarja ima Jezusa Kristusa, ki vse
zedinja v eno ljudstvo in eno telo; za dušo ima Svetega Duha, ki zedinja
vse vernike v občestvu v Kristusu. Cerkev ima eno samo vero, eno samo
zakramentalno življenje, eno samo apostolsko nasledstvo, eno samo
upanje in isto ljubezen.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
http://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2015_04_19.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 20. 4., sv. Teotim (Teo), škof
Velika Račna 19.00 + FRANČIŠEK PERME
Torek, 21. 4., sv. Anzelm, škof
Kopanj 19.00 + MEŽNARJEVI
Po sv. maši molitveno občestvo.
Sreda, 22. 4., sv. Hugo, škof
Velika Račna 19.00 + FRANC ZAVIRŠEK
Četrtek, 23. 4., sv. Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
Kopanj 19.00 + druž. MEŽAN
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 24. 4., sv. Fidelis, mučenec
Velika Račna 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
Ob 20.30 veroučno srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 25. 4., sv. Marko, evangelist
Velika Račna 19.00 + ŠTUPNIKOVI iz Predol
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 26. 4. 2015, nedelja Dobrega pastirja
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDI PODRŽAJ
Ponedeljek, 27. 4., sv. Hozana Kotorska, devica
Velika Račna 19.00 + MATIJA ZAJC, obl.
Torek, 28. 4., sv. Peter Chanel, mučenec
Velika Račna 19.00 + JOŽE PALČAR
Sreda, 29. 4., sv. Katarina Sienska, cerkvena učiteljica
Velika Račna 19.00 V ČAST SV. TROJICI V DOBER NAMEN
Četrtek, 30. 4., sv. Pij V., papež
Kopanj 19.00 + STANISLAV BAHOVEC
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 1. 5., sv. Jožef, delavec, začetek šmarnic, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + JURJEVI
Sobota, 2. 5., sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci, šmarnice
Velika Račna 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO MATERI BOŽJI
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 3. 5. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA + IN ŽIVE GASILCE, gasilska maša

OBVESTILA:
4. velikonočna nedelja je nedelja Dobrega pastirja in nedelja duhovnih
poklicev. Brez duhovnika ni sv. maše, sv. spovedi in drugih zakramentov.
Jezus je tako uredil. Zato moramo vedno znova moliti za duhovniške in
redovniške poklice, saj nam Jezus naroča: »Prosite Gospoda žetve, da
pošlje delavcev na svojo žetev.«
Prvo sv. obhajilo se hitro bliža. Prvoobhajanci naj gladko znajo, poleg
drugega, tudi spovedne molitve in odgovore od vaj: št. 16, 19, 22, 23, 24,
26 in 27.
Lepa zahvala vsem, ki ste (in še boste) priskočili na pomoč pri žaganju in
spravilu drv za ogrevanje župnišča, kjer je tudi učilnica za vaše otroke. Bog
povrni!
V sredo, 22. aprila, bo ob 20.30 prva seja novega župnijskega sveta. Vsi
člani lepo vabljeni.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI
Čudeži morajo biti dokazani
Dne 28. marca 1171, na veliko noč, je prior regularnih kanonikov iz Porta
pater Pietro da Verona v baziliki Santa Maria in Vado v mestu FERRARA v
Italiji s tremi sobrati daroval sveto mašo. Ko je pred svetim obhajilom
véliko hostijo razlomil, je postala krvavordeča, iz nje pa je tako močno
brizgnila kri, da je oškropila obok nad oltarjem, kar so videli tudi navzoči
verniki. Nekateri so v hostiji videli Jezusa kot otroka. Dogodek sta si takoj
ogledala škof Amato iz Ferrare in nadškof Gherardo iz Ravene. Na kraj
čudežnega dogodka so začeli prihajati romarji. O čudežu poročajo mnogi
dokumenti, najstarejši iz leta 1197. Najpomembnejša je bula papeža
Evgena IV. 30. marca 1442. Leta 1971 so praznovali osemstoletnico
dogodka. Okrvavljeni obok si je med obiskom v Ferrari ogledal tudi papež
Janez Pavel II.
BRALCI BERIL
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nedelja, 26. april
Jožef Valentinčič
Marija Krampelj
Maja Mehle
Anton Kušar
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nedelja, 3. maj
Kristina Starec
Janja Bahovec
Matej Zupančič
Katja Škoda

