ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Leto 1928.
Velika noč je bila deževna, tak je bil tudi skoraj ves april. Dne 18. aprila
je bila na Kopanju sodalitetna konferenca dekanijskih duhovnikov.
Udeležilo se je je 12 gospodov.
Na belo nedeljo (14. aprila) smo okoli 8. ure opazovali znameniti
zrakoplov (Zeppelin) Italijana Nobile, ki je plul na severni tečaj. Prišel je od
Krima. Oviral ga je hud veter, tako da dolgo časa ni mogel naprej. Nato je
krenil preko Magdalenske gore proti severovzhodu. Drugi dan smo brali,
da je pristal v Stolpu na Pomorjanskem. Od tam je letel dalje, a zrakoplov
se je zaradi viharja precej pokvaril. Kasneje je dosegel severni tečaj, a se je
zopet pokvaril. Posadko so dolgo časa iskali. Rešili so jih prav malo.
Reševalno akcijo je vodil R. Amundsen, ki je bil prvi človek na severnem
tečaju, a je izginil nekje v ledu in ga niso več našli.
Sredi aprila 1928 je bil strašen potres v Bolgariji, kjer je razdejal več
mest in vasi. Zahteval je tudi mnogo človeških žrtev. Dne 21. aprila smo
čutili ob 14.50 uri močan potresni sunek. Ob koncu meseca aprila je potres
obiskal Grčijo. Korint in okolica sta bila popolnoma porušena.
To pomlad ljudje zelo bolehajo za influenco, otroci pa so imeli po
nekaterih vaseh ošpice.
Naše prosvetno društvo je 1. in 15. aprila 1928 priredilo žaloigro
»Gracia Moreno«, ki je prav dobro uspela.
Maj je bil večinoma deževen in mrzel, 11. maja je bilo nekoliko slane.
Letina kaže dovolj dobro, samo trava je slaba in redka. Junij je pričel zopet
z mrazom. Dne 3. junija je slana marsikje naredila veliko škode. Naslednji
teden je nastopilo toplo in jasno vreme.
Dne 4. junija 1928 je naredila kopanjska šola izlet v Kamnik. Pridružilo se
je tudi nekaj otrok s Spodnje Slivnice. Vseh izletnikov je bilo 39. Pri
frančiškanih smo imeli sv. mašo, nato smo si ogledali mesto.
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KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 10, leto: VIII, 17. maj 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
165. V kakšnem smislu je Cerkev sveta?
Cerkev je sveta, ker je najsvetejši Bog njen prazačetnik. Kristus je zanjo
dal samega sebe, da bi jo posvetil ter jo napravil posvečujočo. Sveti Duh
jo oživlja z ljubeznijo. V njej je polnost zveličavnih sredstev. Svetost je
poklicanost vsakega njenega uda in je cilj vse njene dejavnosti. Cerkev
ima v svoji notranjosti Devico Marijo in neštete svetnike kot vzornike in
priprošnjike. Svetost Cerkve je izvir posvečenja njenih otrok, ki se tu na
zemlji vsi priznavajo za grešnike in vedno potrebujejo spreobrnjenja in
očiščevanja.
166. Zakaj pravimo, da je Cerkev katoliška?
Cerkev je katoliška, to je vesoljna, kolikor je v njej navzoč Kristus: "Kjer
je Kristus Jezus, tam je katoliška Cerkev" (sveti Ignacij Antiohijski).
Oznanja celoto in celovitost vere; nosi in oskrbuje polnost zveličavnih
sredstev; poslana je v misijon vsem narodom vseh časov, kateri koli
kulturi pripadajo.
167. Ali je delna Cerkev katoliška?
Katoliška je vsaka delna Cerkev (to je škofija ali eparhija), sestavljena iz
skupnosti kristjanov, ki so povezani v občestvu vere in zakramentov s
svojim škofom, posvečenim v apostolskem nasledstvu z rimskim
škofom, ki "predseduje v ljubezni" (sveti Ignacij Antiohijski).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 18. 5., sv. Janez I., papež in mučenec
Velika Račna 19.00 V ČAST MATERI BOŽJI V ZAHVALO ZA ZDRAVJE
(Gruden), šmarnice
Torek, 19. 5., sv. Krispin, redovnik
Velika Račna 19.00 + BESKOVI, šmarnice
Sreda, 20. 5., sv. Bernard Sienski, duhovnik
Velika Račna 19.00 + MILAN NOVLJAN, šmarnice
Kopanj 20.00 + MARIJA PODERŽAJ, 7. dan
Četrtek, 21. 5., sv. Timotej, diakon in mučenec
Kopanj 19.00 + PEPCA ZAJC, ANGELA PAJK, šmarnice,
3-dnevnica za prvoobhajance in starše
Petek, 22. 5., sv. Emil (Milan), mučenec
Kopanj 19.00 + PEPCA SEVER, šmarnice,
3-dnevnica za prvoobhajance in starše, po maši spoved
za prvoobhajance, starše in druge člane družine
Sobota, 23. 5., sv. Socerb, tržaški mučenec
Kopanj 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO MATERI BOŽJI,
šmarnice, 3-dnevnica za prvoobhajance in starše
BINKOŠTI, 24. 5. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ PERKO, obl., 1. SV. OBHAJILO
Ponedeljek, 25. 5., Marija Mati Cerkve, binkoštni ponedeljek
Kopanj
9.00 + JOŽE ADAMIČ, obl.
Kopanj 19.00 po namenu romarjev iz župnije Žalna
Kopanj 19.00 po namenu romarjev iz Luč
Torek, 26. 5., sv. Filip Neri, duhovnik
Velika Račna 19.00 + KOCMANOVI, MEŽNARJEVI, šmarnice
Sreda, 27. 5., bl. Alojzij Grozde, mučenec
Velika Račna 19.00 + STANE, LUDVIK KASTELIC, šmarnice
Četrtek, 28. 5., sv. German, škof
Kopanj 19.00 + starši ZAGORC, šmarnice,
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 29. 5., sv. Maksim Emonski, škof, šmarnice
Kopanj 19.00 + JOŽE KASTELIC IN JANEZ ZABUKOVEC

Sobota, 30. 5., sv. Kancijan in drugi oglejski mučenci
Kopanj
9.00 + KRISTIJAN PALČAR, 1. obl., zaključek šmarnic
Kopanj 18.00 POROČNA SV. MAŠA
NEDELJA SVETE TROJICE, 31. 5. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Vel. Ilova Gora 10.00 V ČAST SVETI TROJICI ZA ZDRAVJE, ŽEGNANJE

OBVESTILA:
Bliža se prejem sv. birme, ki bo 21. junija. Sestanek za starše in botre bo v
nedeljo, 7. junija, po 10. sv. maši.
Letos so šmarnice prve tri dni v tednu v Veliki Račni, druge tri dni pa na
Kopanju. Otroci dobivajo posebne karte za igro »spomin«. K šmarnicam
vabljeni vsi otroci in družine.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI
Čudeži morajo biti dokazani
Župnik Pierre Ost je v kraju BOIS-SEIGNEUR-ISAAC v Belgiji imel leta 1405 v
cerkvi Svetega Križa (Heilig Kreuz), v Izakovi kapeli, sveto mašo. Ko je
razgrnil korporal, je ugotovil, da je od prejšnje maše ostal košček
posvečene vélike hostije, ki je krvavela. Krvavela je nato še štiri dni, do
binkošti, da je bil skoraj ves korporal krvav. Potem se je kri strdila in
posušila, kar so videle številne priče. Kljub mnogim poskusom krvavih
madežev ni bilo mogoče odstraniti. Škof škofije Cambrai, Pierre d'Ailly, je
dal dogodek natančno preiskati in dokumentirati. Dne 3. maja 1413 je
razglasil, da je korporal sveta relikvija, vredna češčenja. Papež Martin V. je
leta 1424 na tem kraju dovolil gradnjo samostana. Še danes se vsako leto
na nedeljo po prazniku Marijinega rojstva zberejo verniki pred relikvijo k
molitvi, pri kateri se spominjajo evharističnega čudeža. Relikvijo hodijo
častit številni romarji.
BRALCI BERIL
730

nedelja, 24. maj
Natalija Gruden
Stanka Kovšca

10h starši prvoobhajancev

730

nedelja, 31. maj
Lucija Šteh
Božo Perko

10h berejo na Veliki Ilovi Gori

