ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
Novomašnik p. Bazilij Štupnik je bil rojen 8. novembra 1904 v Veliki
Račni 10 (Štupnik). Prvo in 2. gimnazijo je končal v Zavodu sv. Stanislava,
nato je do 6. gimnazije študiral v Ljubljani. Leta 1921 je vstopil k
frančiškanom v Ljubljani. V mašnika je bil posvečen na praznik sv. Petra in
Pavla leta 1928. Slovesno novo mašo je pel na Kopanju 8. julija 1928.
Župljani so se zelo potrudili, da so tako veliko slovesnost res lepo
pripravili. V Veliki Račni so postavili tri slavoloke. Pri vhodu v vas je imel
napis: »Veseli in raduj se vas domača – tvoj sin kot novomašnik zdaj se k
tebi vrača.« Pri domači hiši je imel napis: »Novomašnik stopaš pod domači
krov – preobilen vsem prinašaš blagoslov.« Pri kapelici je bil napis:
»Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!«
Na Kopanju pred cerkvijo je bil slavolok z napisom: »To je dan, ki ga je
naredil Gospod – veselimo in radujmo se v njem.« Pred župniščem je stal
slavolok z napisom: »Bog blagoslovi Tvoj prihod!« Pred kozolcem, kjer je
bil obed, pa: »Srčni pozdrav vam, duhovni bratje! – Bog vas živi, predragi
svatje!«
Na predvečer je novomašniku zapel podoknico domači cerkveni zbor: A.
Grum: »Pozdrav«; M. Elizabeta, J. Aljaž: »Slovenska zemlja«; H. Sattner:
»Nazaj v planinski raj«; I. Laharnar: »Lahko noč!«. Vmes je gorel kres,
pritrkovalo je doma in pri obeh podružnicah, vmes so se oglašali topiči.
V nedeljo, 8. julija, je bilo, hvala Bogu, nekoliko hladnejše vreme. (Že tri
tedne vlada huda suša in vročina.) Ob 9. uri so začeli prihajati duhovniki, ki
so se udeležili nove maše: p. dr. Hugo Bren, profesor v frančiškanskem
samostanu v Ljubljani, ki je bil novomašni pridigar, p. Beneš Kraker iz
Kamnika, p. Janez Žurga, Josip Šolar, župnik v Žalni, Janez Debeljak, župnik
v Št. Jurju, Janez Zupančič, župnik v Škocjanu, Ludvik Schiffrer, župnik v
pokoju v Žalni, Stanko Šinkovec, kaplan v Zagorju ob Savi (novomašnikov
drug), dr. Franc Jere, gimnazijski profesor v škofovih zavodih, Franjo
Žužek, žup. v p. v Velikih Laščah, Kristijan Cimerman, kaplan v Trebnjem,
Ivan Kogovšek, domači župnik (skupaj 11 duhovnikov).
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_28.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 13, leto: VIII, 28. junij 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
171. Kaj pomeni trditev: "Zunaj Cerkve ni zveličanja"?
Ta trditev pomeni, da celotno odrešenje in zveličanje prihaja od
Kristusa – glave po Cerkvi, ki je njegovo telo. Zato se ne morejo zveličati
tisti, ki vedo, da je Kristus ustanovil Cerkev kot potrebno za zveličanje,
pa bi vendarle ne hoteli vstopiti vanjo ali v njej vztrajati. Hkrati pa
morejo po zaslugi Kristusa in njegove Cerkve doseči večno zveličanje
tisti, ki brez lastne krivde ne poznajo Kristusovega evangelija in njegove
Cerkve, a iščejo Boga z iskrenim srcem in skušajo pod vplivom milosti
spolnjevati njegovo voljo, kakor jo spoznavajo po glasu vesti.
172. Zakaj mora Cerkev oznanjati evangelij vsemu svetu?
Zato, ker je Kristus naročil: "Pojdite torej in naredite vse narode za
moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha" (Mt
28,19). To Gospodovo misijonsko naročilo ima svoj izvor v večni ljubezni
Boga, ki je poslal svojega Sina in svojega Duha, ker "hoče, da bi se vsi
ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice" (1 Tim 2,4).
173. Na kakšen način je Cerkev misijonarska?
Cerkev, ki jo vodi Sveti Duh, nadaljuje v zgodovini poslanstvo Kristusa
samega. Kristjani morajo zato vsem oznanjati veselo novico, ki jo je
prinesel Kristus, ko hodijo po njegovi poti, pripravljeni žrtvovati tudi
same sebe do mučeništva.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 29. 6., sv. PETER IN PAVEL, slovesni praznik
Kopanj
9.00 + ŽEBRANOVI (Čušperk)
Kopanj 19.00 + STARŠI ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE
Torek, 30. 6., prvi mučenci rimske Cerkve
Velika Račna 19.00 + STERŽAJEVE
Sreda, 1. 7., sv. Estera, svetopisemska žena
Velika Račna 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO MATERI BOŽJI
Četrtek, 2. 7., Ptujskogorska Mati Božja
Kopanj 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 3. 7., sv. Tomaž, apostol, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + FRANČIŠKA, FRANC PODERŽAJ, VINKO KNE
Prva sobota, 4. 7., molitve za duhovne poklice, sv. Urh (Ulrik, Uroš), škof
Kopanj 19.00 + MARIJA PODERŽAJ (M. Račna)
NEDELJA, 5. 7. 2015, SV. CIRIL IN METOD, slovanska apostola,
sozavetnika Evrope, glavna zavetnika ljubljanske nadškofije
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + CELESTINA BAHOVEC
Ponedeljek, 6. 7., sv. Marija Goreti, devica in mučenka
Velika Račna 19.00 + BOJAN RUPAR
Torek, 7. 7., sv. Vilibald, škof
Kopanj 19.00 + LUDVIK, STANE KASTELIC
Sreda, 8. 7., sv. Kilijan, mučenec
Velika Račna 19.00 + MARIJA KASTELIC (Predole)
Četrtek, 9. 7., sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
Kopanj 19.00 + MARIJA, FRANC, JANEZ KASTELIC
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 10. 7., sv. Amalija, redovnica
Velika Račna 19.00 + LUDVIK GRUDEN, obl.
Sobota, 11. 7., sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Kopanj 19.00 + ALOJZ NUČIČ
15. NEDELJA MED LETOM, 12. 7. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANČIŠEK PERME

OBVESTILA:
Lepa zahvala vsem, ki ste pripomogli, da je birmanska slovesnost lepo
potekala. Birmance še naprej priporočamo v molitev, naj jih Sveti Duh
utrdi v veri. Še nikoli se ni nihče kesal, da je ostal zvest Božji otrok. Jezus je
pot, resnica in življenje. Geslo menihov kartuzijanov v Pleterjah je: »Križ
stoji, svet se pa vrti.«
Tudi med počitnicami naj nam ne pade iz rok versko življenje: vsakdanja
molitev, nedeljska sv. maša in po možnosti tudi spoved. Tudi v letoviških
krajih so cerkve in spored nedeljskega bogoslužja.
Povabilo otrokom in zahvala animatorjem, ki se že pripravljajo na
ORATORIJ, ki bo v naši župniji potekal OD 24. DO 30. AVGUSTA.
Letošnji oratorij bo pod geslom »Hočem
biti svet« predstavljal življenje sv. Dominika
Savia.
Dominik je gojil osebno prijateljstvo z
Jezusom tako, da ga je vsak dan obiskoval
pri sv. maši. Že kot otrok je kot ministrant
pomagal duhovniku. Zaradi tega mu je
kaplan dovolil, da je šel že pri sedmih letih
k prvemu svetemu obhajilu. Ob tem
velikem dogodku je naredil štiri
pomembne sklepe, ki so zaznamovali vse
njegovo življenje.

24.–30.
AVGUST

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 5. julij
Kristina Starec
Janja Bahovec
Alenka Cimerman
Tadeja Gruden

730
10h

nedelja, 12. julij
Natalija Gruden
Marija Novak
Nataša Zaviršek
Mateja Zajc

