ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
Ob novi maši na Kopanju. Dr. p. Hugo je v svojem govoru mnoge ganil
do solz. Opisal je vzvišenost duhovskega stanu, in sicer: duhovski stan sam
po sebi; kaj je duhovnik za cerkev, za družbo in za družino. Bog daj, da bi
vzbudile te besede in vzdramile katerega našega očeta in mater! Ljudje se
pri nas silno boje kaj žrtvovati v denarju, da bi pripravili svojim otrokom
boljšega kruha ter pomagali kateremu svojih sinov v mašniški stan.
Pelo se je ob tej priliki sloveče: A. Foerster: »Veni S. Spiritus«; pri »ofru«
razne Marijine in himna v čast sv. Cirilu in Metodu Stanka Premrla (bila je
obenem Ciril-Metodova nedelja); maša »Salve Regina« Ignacija Hladnika;
Gradnale A. Foerster; »Ave Marija«; Jos. Lavtižar: »Tebe Boga hvalimo«
(»Te deum«); dr. Fr. Kimovec: »Tantumergo«. Introit, offest. in comunio se
je recitiralo. »Novi mašnik« se je pel stari Riharjev , ker doslej še nihče ni
lepšega zložil. Popoldne ob pol 4h so bile pete litanije MB. Pevski zbor je
svojo nalogo prav dobro izvršil. Vse je šlo gladko, brez napake. Zelo se je
pazilo na izgovarjanje, dinamiko, poudarke itd. Pelo je 16 pevcev (pri
vsakem glasu 4). Igral domači organist Jožko Kastelic iz Predol 14
(Kamrov). Dirigiral je domači župnik. Cerkev je bila zelo bogato okrašena.
Do konca julija je vladala strašna suša. Od kresa dalje ni bilo do 19. 7.
kapljice dežja. Nato je parkrat nekoliko deževalo, a zemlje ni skoraj nič
premočilo. Kakor je bila žitna letina dobra, tako bo pa slabo z jesenskimi
pridelki. Ne bo koruze, korenja, fižola, krompirja. Živina nima nobene
sveže krme. Najhujša se čuti suša na Kopanju in Ilovi Gori in v Predolah,
kjer je stiska za vodo.
Dne 17. julija je maševal na Kopanju p. Maurus Martinčič (trapist) iz
Marije Zvijezde pri Banji Luki v Bosni (doma od sv. Jerneja). Namesto proti
Stični se je z Grosupljega odpeljal proti Predolam ter je potem prenočil v
župnišču na Kopanju, drugi dan pa je odšel v Stično.
Dne 22. julija, na nedeljo, je prišla semkaj na izlet dekliška Marijina
družba od Sv. Jakoba v Ljubljani (okoli 40 oseb) z g. dr. Andrejem Snojem,
prof. v bogoslovju, ki je imel tu božjo službo ob 10. uri.
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_07_12.pdf
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Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 14, leto: VIII, 12. julij 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
174. Zakaj je Cerkev apostolska?
Cerkev je apostolska po svojem izvoru, ker je sezidana na "temelju
apostolov" (Ef 2,20); po svojem nauku, ki je apostolski; po svoji
zgradbi, ker jo učijo, posvečujejo in vodijo do Kristusove vrnitve
apostoli po škofih, ki so njihovi nasledniki, v občestvu s Petrovim
naslednikom.
175. V čem obstaja poslanstvo apostolov?
Beseda apostol pomeni odposlanec. Jezus, Očetov Odposlanec, je
poklical k sebi dvanajstere izmed svojih učencev in jih postavil za svoje
apostole, ko je iz njih napravil izbrane priče svojega vstajenja in temelje
svoje Cerkve. Dal jim je nalogo, da nadaljujejo njegovo poslanstvo,
rekoč: "Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz pošiljam vas" (Jn 20,21), ter
obljubil, da bo z njimi do konca sveta.
176. Kaj je apostolsko nasledstvo?
Apostolsko nasledstvo je predajanje poslanstva in oblasti apostolov in
njihovih naslednikov, škofov, z zakramentom svetega reda. Po tem
predajanju naprej Cerkev ostaja v občestvu vere in življenja s svojim
začetkom, medtem ko prek stoletij z razširjanjem Kristusovega
kraljestva na zemlji ureja ves svoj apostolat.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 13. 7., sv. Henrik, cesar
Velika Račna 19.00 + žup. VIKTOR PRISTOV, obl.
Torek, 14. 7., sv. Bogdan, škof
Velika Račna 19.00 + ALOJZ NUČIČ
Sreda, 15. 7., sv. Bonaventura, škof
Kopanj 19.00 + MARTINA, MARTIN HOSTNIK
Četrtek, 16. 7., Karmelska Mati Božja
Kopanj 19.00 + druž. ŽAGAR, SKVARČA
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 17. 7., sv. Aleš, spokornik
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA MALO RAČNO
Sobota, 18. 7., sv. Arnold, škof
Kopanj 19.00 + JANEZ, ALOJZIJA PERME
16. NEDELJA MED LETOM, 19. 7. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Velika Račna 10.00 POLJSKA ZA VELIKO RAČNO, ŽEGNANJE
Ponedeljek, 20. 7., sv. Marjeta, mučenka
Velika Račna 19.00 + JOŽE KASTELIC, JANEZ ZABUKOVEC
Torek, 21. 7., sv. Lovrenc, duhovnik
Kopanj 20.00!! + ALOJZ KUPLENK, obl.
Sreda, 22. 7., sv. Marija Magdalena, spokornica
Velika Račna 19.00 + starši PERKO (KAZMIJANOVI)
Četrtek, 23. 7., sv. Brigita Švedska, sozavetnica Evrope
Kopanj 19.00 + FRANČIŠEK PERME
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 24. 7., sv. Krištof, mučenec
Velika Račna 19.00 + ANA, JOŽE, druž. AHČINOVA
Sobota, 25. 7., sv. Jakob Starejši, apostol
Kopanj 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
18. NEDELJA MED LETOM, 26. 7. 2015, KRIŠTOFOVA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ NUČIČ, obl.

OBVESTILA:
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.
Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, bo po
obeh sv. mašah blagoslov avtomobilov in
motorjev za srečno vožnjo, darovi gredo za
nakup vozil našim misijonarjem MIVA. Že
24.–30.
AVGUST
vnaprej Bog povrni!
Vabljeni na ORATORIJ, ki bo letos potekal
OD 24. DO 30. AVGUSTA.
Prijavnice bodo na voljo v župnijski
cerkvi od prve nedelje v avgustu dalje.
Geslo letošnjega oratorija: »Hočem biti svet« po zgledu sv. Dominika
Savia predstavlja hrepenenje vsakega kristjana po svetosti.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI – Čudeži morajo biti dokazani
Posvečeno vino se spremeni v kri
Leta 1380 je na Nizozemskem v mestecu BOXTEL v cerkvi sv. Petra pri
oltarju Sv. treh kraljev daroval sv. mašo Eligio van der Aker. Po posvečenju
je po nesreči zvrnil kelih in posvečeno vino se je razliko po korporalu in
oltarnem prtu ter mašnem plašču in se spremenilo v kri. Krvavih madežev
ni bilo mogoče na noben način odstraniti. Okrvavljeni korporal je še danes
ohranjen v Boxtelu, okrvavljeni oltarni prt pa v HOOGSTRATENU. O
resničnosti dogodka priča dokument apostolskega nuncija kardinala
Pileusa, ki je dogodek preiskal in 25. junija 1380 dovolil češčenje relikvije.
Zaradi kalvinistov so relikvije 1652 prenesli v Hoogstraten, leta 1924 pa so
okrvavljeni korporal vrnili v Boxtel.
BRALCI BERIL
730

nedelja, 19. julij
Božo Perko
Lucija Šteh

10h Velika Račna, žegnanje

730
10h

nedelja, 26. julij
Stanka Kovšca
Mihaela Ceglar
Tatjana Zupančič
Maja Mehle

