ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
Župnija se je že dolgo časa pripravljala na izredni dogodek nove maše.
Dekleta so pletle vence, fantje so pripravljali mlaje. Odkar obstaja župnija
Kopanj, je to prvi novomašnik, ki je bil rojen v tej župniji. Sicer je bila na
Kopanju nova maša 2. julija 1916, ki jo je daroval g. Karol Žužek, nečak
tedanjega kopanjskega župnika g. Franca Žužka, ki je bil rojen v Velikih
Laščah, v tem času pa župnik pri Sveti Trojici nad Cerknico.
Pred to novo mašo je bila edina nova maša na Kopanju ravno pred 80
leti, leta 1848. Imel jo je Janez Perme, ki je bil rojen 27. avgusta 1823 v
Karlovcu na Hrvaškem. V mašnika je bil posvečen 24. septembra 1848.
Postal je kanonik in dekan v Labinju (Albona) v Istri. Njegov oče je bil pek
Anton Perme, rojen 6. marca 1790 na Spodnji Slivnici 13, (Štupnik) in se je
preselil v Karlovec, mati pa Katarina, rojena Vujenić. A starša sta mu kmalu
umrla in pri študiju ga je podpiral stric Matija Perme, rojen 3. februarja
1800 na Spodnji Slivnici 13 in potem gospodar na Spodnji Slivnici 27
(Čeligo), z ženo Marjeto, rojeno Boc. Zato je imel Janez Perme novo mašo
na Kopanju. V znamenje hvaležnosti jima je kanonik Janez Perme postavil
nagrobnik, ki je vzidan v severni steni slivniške cerkve in ima napis:
»Tukaj počiva Matija Perme, +20. 2. 1870, star 70 let, in Marjeta, roj.
Boc, +31. 3. 1878, stara 74 let.«
Sledijo štirje verzi:
»V zakonu sva se vedno ljubila,
po smrti eden za druzga molila,
v raji spet se bova združila
in smrt več naju ne bo ločila.
Iz hvaležnosti postavil Janez Perme, kanonik in dekan v Alboni v Istri.«
Župnik Kogovšek nadaljuje: »Ko sem spraševal stare ljudi, so vedeli samo
to, da sta bila tu pokopana stari Čeligo s Spodnje Slivnice 27 in njegova
žena. Ljudje pripovedujejo, da so imeli leta 1848 novomašno pojedino na
dvorišču pred Čeligovim podom. Ljudje štejejo duhovnika Janeza Permeta
za domačina, a le njegov oče Anton je bil rojen v kopanjski župniji.«
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_06_14.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 12, leto: VIII, 14. junij 2015

BOŽJE KREPOSTI SO VERA, UPANJE IN LJUBEZEN
Kaj je vera?
Vera je božja krepost, s katero verujemo v Boga in sprejemamo za
resnico vse, kar nam je razodel in nam sveta Cerkev predloži v
verovanje, kajti Bog je resnica sama. Z vero se človek svobodno izroči
Bogu. Zato si tisti, ki veruje, prizadeva, da bi spoznal in izvrševal božjo
voljo, saj "vera deluje po ljubezni" (Gal 5,6).
Kaj je upanje?
Upanje je božja krepost, s katero od Boga pričakujemo in hrepenimo po
večnem življenju kot svoji sreči, zaupajoč v Kristusove obljube in
opirajoč se na pomoč milosti Svetega Duha, da bi tako zaslužili večno
življenje in ostali stanovitni do konca zemeljskega življenja.
Kaj je ljubezen?
Ljubezen je božja krepost, s katero ljubimo Boga nad vse in iz ljubezni
do Boga ljubimo svojega bližnjega kakor sami sebe. Jezus napravlja iz
nje novo zapoved, polnost postave. Ljubezen je "vez popolnosti" (Kol
3,14), temelj drugih kreposti, njihova duša, navdihovalka in urejevalka:
brez ljubezni "nisem nič" in "mi nič ne koristi" (1 Kor 13,1–3).

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 15. 6., sv. Vid, mučenec, birmanska devetdnevnica
Kopanj 19.00 + MARIJA PODERŽAJ, 30. dan
Torek, 16. 6., sv. Beno, škof, birmanska devetdnevnica
Velika Račna 19.00 + KAMROVI (Predole)
Sreda, 17. 6., sv. Rajner, samotar, birmanska devetdnevnica
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA VELIKO ILOVO GORO
Četrtek, 18. 6., sv. Gregor, škof, birmanska devetdnevnica
Kopanj 19.00 + JOŽEF NUČIČ (dar. Jamnikovi)
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 19. 6., sv. Nazarij, koprski škof
Kopanj 18.00! + IVAN SEVER, obl.
Pred sv. mašo srečanje nadškofa z birmanci, po sv. maši s skupinami.
Sobota, 20. 6., sv. Adalbert, škof, birmanska devetdnevnica
Kopanj 19.00 + FRANC, JOŽEFA, FRANCI NOVAK
12. NEDELJA MED LETOM, 21. 6. 2015, SLOVESNOST SVETE BIRME
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA BIRMANCE
Kopanj 10.00 + JOŽE PALČAR
Ponedeljek, 22. 6., sv. Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca
Kopanj 19.00 + VINKO ŠTEH, obl.
Torek, 23. 6., sv. Jožef Cafasso, redovnik
Kopanj 19.00 + LJUBO LAVRIČ, obl.
Sreda, 24. 6., rojstvo Janeza Krstnika, praznik, kres
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA MALO RAČNO
Četrtek, 25. 6., dan državnosti, d. p.
Kopanj 19.00 + FANI KASTELIC
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 26. 6., sv. Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei
Velika Račna 19.00 + ANA ZAJEC, obl. (ŠPEHARJEVA)
Sobota, 27. 6., sv. Ema Krška, kneginja
Kopanj 19.00 + JOŽEF KASTELIC, obl.
13. NEDELJA MED LETOM, 28. 6. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC ZAVIRŠEK

OBVESTILA:
Pred nami je slovesnost sv. birme, ki bo 21. junija ob 10.00 uri. Srečanje
birmancev, staršev in botrov z nadškofom in metropolitom msgr.
Stanislavom Zoretom bo v petek, 19. junija, ob 18.00 uri. Potem sv. maša,
med njo nadškof in tajnik spovedujeta botre in starše.
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.
Birmance priporočamo v molitev, naj jih Sveti Duh utrdi v veri. Še nikoli se
ni nihče kesal, ki je ostal zvest Božji otrok. Jezus je pot, resnica in življenje.
Geslo menihov kartuzijanov v Pleterjah je: »Križ stoji, svet se pa vrti.«
Z veseljem pozdravljamo našega novega nadškofa Stanislava, ki prvič
prihaja v našo župnijo, da bo našim birmancem podelil zakrament sv.
birme.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI – Čudeži morajo biti dokazani
Doslej smo si ogledali nekaj primerov, v katerih je začela posvečena
hostija na čudežen način krvaveti ali se je celo spremenila v krvaveče
meso. So morda poznani tudi primeri, v katerih se je posvečeno vino
spremenilo v kri?
Takih primerov je kar nekaj. Tudi ti hočejo utrditi vero pri duhovnikih in
vernikih. V vasi IVORRA v Španiji je duhovnik Bernat Oliver dvomil v
resnično navzočnost Jezusa pod podobama kruha in vina. Ko je nekega
dne leta 1010 maševal, se je po posvečenju vino v kelihu spremenilo v kri,
ki je začela kipeti in teči iz keliha na oltarni prt in na tla. Krajevni škof se je
takoj na samem mestu prepričal o resničnosti dogodka. Papež Sergij IV. je
s posebno bulo dogodek razglasil za čudežen. Okrvavljeni oltarni prt je
ohranjen in ga še danes častijo v posebni monštranci. Na drugo
velikonočno nedeljo proslavljajo čudežni dogodek s posebnim
praznovanjem.
BRALCI BERIL
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nedelja, 21. junij
Marjeta Srdarev
Alojz Kovšca
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nedelja, 28. junij
Jožef Valentinčič
Nada Kastelic
Milena Pestotnik
Bernarda Zajc

