ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška
Leto 1928.
V nedeljo, 10. junija, smo slovesno blagoslovili novo podobo sv. Terezije
Deteta Jezusa (Male Terezike) na stranskem oltarju župnijske cerkve. Z
okvirjem je slika stala 450 dinarjev.
Dne 12. junija 1928 so šli trije fantje (Ciganov in Barličev s Slivnice in
Kastelic iz Grosupljega) v podzemeljsko jamo »Kevderc« nad Predolami,
češ, da bodo odkrili kakšno novo jamo s kapniki. V jami pa so zagledali
človeško okostje s klobukom, čevlji in nekaj obleke. Spoznali so, da je to
pogrešani Anton Janežič (po domače Krčmar) s Spodnje Slivnice, ki je 31.
marca 1924 zjutraj odšel z doma ter ga potem nihče ni več videl. Mož je bil
od leta 1912 do 1920 v Ameriki. Po ženini smrti je bil vedno otožen in
duševno deprimiran. Dne 14. junija 1928 je bil pokopan na Spodnji Slivnici.
Bil je drugače dober, pošten krščanski mož.
Na Alojzijevo nedeljo, 24. junija, smo imeli prvo sv. obhajilo (10 otrok).
Dne 27. junija se je na Spodnji Slivnici zaključilo šolsko leto, na Kopanju pa
28. junija. Od srede meseca je bilo toplo, lepo vreme. Ljudje so mrvo lahko
posušili. Nakosilo pa se je precej manj kot druga leta. Mrva je zelo draga.
Dne 1. julija 1928 smo slovesno sprejeli domačega novomašnika p.
Bazilija Štupnika iz Velike Račne, ki je bil kot klerik ljubljanskega
frančiškanskega samostana posvečen v mašnika 29. junija istega leta.
Novomašnika so pozdravili kopanjski zvonovi z ubranim pritrkovanjem,
vmes pa so pokali topiči. Pred vasjo pri slavoloku je bilo zbranega mnogo
domačega ljudstva. Najprej ga je kot prvega novomašnika – domačina,
odkar obstaja kopanjska župnija, pozdravil domači župnik. Potem ga je
pozdravil prednik mladeniške Marijine družbe Anton Zaviršek (Kodrov) iz
Male Račne, za njim prednica dekliške Marijine družbe Neža Jerič
(Besgova) iz Male Račne, nazadnje ga je pozdravila v imenu Marijinega
vrtca deklica Angela Zajec (Lazarjeva) iz Velike Račne in mu izročila lep
šopek. Nato je šel ves sprevod z zastavo Marijine družbe v kapelo v Račni,
kjer je novomašnik podelil blagoslov.
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_05_31.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 11, leto: VIII, 31. maj 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
168. Kdo pripada katoliški Cerkvi?
Vsi ljudje na različne načine pripadajo ali so naravnani h katoliški
edinosti božjega ljudstva. V katoliško Cerkev je popolnoma včlenjen
tisti, ki je, obdarjen s Svetim Duhom, povezan z njo z vezmi
veroizpovedi, zakramentov in cerkvenega vodstva ter občestva. Krščeni,
ki ne uresničujejo v polnosti te katoliške edinosti, so v nekem, čeprav
nepopolnem občestvu s katoliško Cerkvijo.
169. V kakšnem razmerju je katoliška Cerkev do judovskega ljudstva?
Katoliška Cerkev priznava svoje razmerje do judovskega ljudstva zaradi
dejstva, da mu je Gospod, naš Bog najprej govoril. Judovskemu ljudstvu
namreč "pripadajo posinovljenje in slava, zaveze in zakonodaja,
bogoslužje in obljube; njihovi so očaki in iz njih izhaja po telesu Kristus"
(Rim 9,5). V nasprotju z drugimi nekrščanskimi verstvi je judovska vera
že odgovor na razodetje Boga v stari zavezi.
170. Kakšna je povezava med katoliško Cerkvijo in
nekrščanskimi verstvi?
Obstaja povezava skupnega izvora in končnega cilja vsega človeškega
rodu. Katoliška Cerkev priznava, da vse, kar je v drugih verstvih dobrega
in resničnega, prihaja od Boga, je odsev njegove resnice, more
pripravljati na sprejem evangelija in voditi k edinosti človeštva v
Kristusovi Cerkvi.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 1. 6., sv. Justin, mučenec
Velika Račna 19.00 + FRANČIŠEK PERME
Torek, 2. 6., sv. Erazem, škof
Velika Račna 19.00 + ANA FINK, obl.
Sreda, 3. 6., sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
Velika Račna 19.00 + JOŽE, OLGA FINK
Četrtek, 4. 6., SV. REŠNJE TELO IN KRI, zapovedani praznik
Kopanj
9.00 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 19.00 + JOŽE KASTELIC, JANEZ ZABUKOVEC
Prvi petek, 5. 6., sv. Bonifacij, škof in mučenec, obiskovanje bolnikov,
k sv. maši posebej vabljeni birmanci, ki opravljajo 9 prvih petkov!
Kopanj 19.00 + ALOJZ NUČIČ
Prva sobota, 6. 6., molitve za duhovne poklice
Velika Račna 19.00 + FANI KASTELIC
NEDELJA, 7. 6. 2015, zunanja proslavitev praznika SV. REŠNJEGA TELESA
Kopanj
7.00!! ZA ŽUPLJANE, če bo lepo vreme, bo po sv. maši
procesija z blagoslovi, vabljeni vsi šolarji
Kopanj 10.00 + JOŽE BIZJAK, ADAMIČ, KOVAČEVI
Ponedeljek, 8. 6., sv. Medard, škof
Kopanj 19.00 + CELESTINA BAHOVEC, 30. dan
Torek, 9. 6., sv. Primož in Felicijan, mučenca
Kopanj 19.00 + IVAN GARBAS, obl.
Sreda, 10. 6., sv. Bogumil, škof
Velika Račna 19.00 + MATJAŽ, ata VINKO MEHLE
Četrtek, 11. 6., sv. Barnaba, apostol
Kopanj 19.00 + JANEZ JERIČ, 2. obl.
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 12. 6., SRCE JEZUSOVO, praznik, začetek devetdnevnice za
birmance in po možnosti tudi za starše in botre
Kopanj 19.00 + MATIJA ZAJC
Sobota, 13. 6., Marijino brezmadežno srce,
sv. Anton Padovanski, duhovnik
Velika Račna 19.00 + poljska za Veliko Račno, II. dan devetdnevnice

11. NEDELJA MED LETOM, 14. 6. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA PERKO, obl.

OBVESTILA:
V četrtek je zapovedani praznik SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI. Zunanja
proslavitev praznika pa bo v nedeljo po prvi maši, ki bo že ob 7. uri. Če bo
lepo vreme, bo procesija po Kopanjskem griču. Prosimo vaščane za
postavitev oltarjev. Med procesijo molimo, pri oltarjih poslušamo
evangelij in prosimo Jezusa v najsvetejšem zakramentu za blagoslov pri
našem delu, za zdravo vreme, za odvrnitev javnih nadlog, saj nam Jezus
pravi: »Brez mene ne morete ničesar storiti.« Stara modrost pa nas uči, da
je brez Božjega blagoslova naše delo prazno. Deklice pri oltarjih posipajo
cvetje.
Bliža se prejem sv. birme, ki bo 21. junija ob 10.00 uri. Srečanje z
nadškofom in metropolitom msgr. Stanislavom Zoretom bo že v petek, 19.
junija, ob 18.00 uri. Že sedaj vabimo na to srečanje starše in botre. Po maši
bi se nadškof rad srečal s člani vseh skupin v župniji, zato že sedaj lepo
vabljeni: župnijski svet, ključarji, zakonski skupini, mladinci, molitvena
skupina, pevci obeh zborov, bralci beril, animatorji oratorija. Birmanci naj
se lepo udeležujejo birmanske devetdnevnice. Sestanek za starše in botre
bo v nedeljo, 7. junija, po 10. sv. maši.
BRALCI BERIL
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nedelja, 7. junij
Darinka Okorn
Mihaela Ceglar
Monika Perme
Janez Starec
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nedelja, 14. junij
Bronislava Fröhlich
Marija Krampelj
Zdenka Valentinčič
Jože Berdajs

