ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
Dvakrat smo imeli doslej že procesijo za dež na Ilovo Goro in obakrat
smo ga nekoliko dobili. Zlasti dobro in izdatno je namočil v nedeljo, 29.
julija, ko je lilo kakor iz škafa. Stari Tomec iz Ilove Gore pripoveduje, da je
bila, kar on pomni (star je 80 let), najhujša suša leta 1866. Od velike noči
do velikega šmarna ni nikdar toliko deževalo, da bi bilo teklo od strehe.
Dne 4. in 5. avgusta je priredila Slovenska krščanska ženska zveza v
Ljubljani romanje na Sv. Višarje, katerega se je z g. župnikom udeležilo iz
naše župnije 21 oseb. Vseh romarjev je bilo okrog 800. Vreme je bilo ves
čas lepo. Romanje se je prav lepo in v redu izvršilo. Z doma smo odšli v
soboto zjutraj in se ob pol 7. uri odpeljali iz Grosupljega do Ljubljane, kjer
smo prestopili na posebni vlak. Pri Ratečah smo prestopili mejo. Na rateški
postaji (zdaj »Fusine-Laghi«) smo čakali skoraj celo uro. Na kolodvoru je
bilo polno fašistovskih miličnikov. Carinarji nam niso delali sitnosti. Postaja
Bela peč se imenuje zdaj »Fusine in Val Romana«, Trbiž je »Tarvisio«,
Žabnice (do tu smo se peljali) so »Camporroso in Val Canale«! Ob naši meji
imajo Italijani velike vojaške vaje. Za Trbižem smo videli polno vojaških
taborišč s šotori. V Žabnicah smo se nekoliko okrepčali v Ehrlichovi gostilni
»na pošti«, nato smo ob 3. popoldne odšli na goro. Kakor je bilo videti, so
morali biti pomladi tod hudi nalivi, ker je struga v Višarskem potoku silno
razkopana. Med potjo smo videli cel hrib, kako je plaz polomil, večinoma
pa s korenom izruval vsa drevesa, večinoma smreke. Na Planinici pod
Beraškim križem je bilo mnogo živine. Na vrh smo prišli okrog 6. ure. Tu so
nas sprejeli ter v procesiji peljali v cerkev. Zvečer ob 8. uri je bila pridiga
(dr. Lambert Ehrlich, vseuč. profesor v Ljubljani), pete litanije Matere
Božje, nato pa procesija z lučkami okrog griča, med katero smo peli
Marijine pesmi. Žal, da sapa ni dala lučkam goreti. Nato se je spovedovalo
do 11. ure. Zjutraj se je začelo spovedovati že ob pol 4. uri in hkrati so se
začele tudi sv. maše.
Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
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Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 15, leto: VIII, 26. julij 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
Verniki: hierarhija, laiki, posvečeno življenje
177. Kdo so verniki?
Verniki so tisti, ki se s krstom včlenijo v Kristusa in postanejo udje
božjega ljudstva. Deležni so Kristusove duhovniške, preroške in
kraljevske službe, vsak po svoji zmožnosti pa je poklican k izvrševanju
poslanstva, ki ga je Bog zaupal Cerkvi. Med njimi vlada resnična enakost
glede dostojanstva božjih otrok.
178. Kako je sestavljeno božje ljudstvo?
Po božji ureditvi so v Cerkvi med verniki posvečeni nositelji službe, ki so
prejeli zakrament svetega reda in sestavljajo hierarhijo Cerkve. Drugi se
imenujejo laiki. Končno so v Cerkvi verniki, ki pripadajo prvim in drugim
in se na poseben način posvetijo Bogu z zaobljubo evangeljskih svetov:
čistost v celibatu, uboštvo in pokorščina.
179. Zakaj je Kristus ustanovil cerkveno hierarhijo?
Kristus je ustanovil cerkveno hierarhijo s poslanstvom, da pase božje
ljudstvo v njegovem imenu; za to ji je dal avtoriteto (oblast). Sestavljajo
jo posvečeni nositelji služb: škofje, duhovniki, diakoni. Po zakramentu
svetega reda škofje in duhovniki z izvrševanjem svoje službe delujejo v
imenu in v osebi Kristusa-glave; diakoni služijo božjemu ljudstvu z
diakonijo (služenjem) besede, bogoslužja, ljubezni.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 27. 7., sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci sv. Cirila in Metoda
Kopanj 19.00 + CELESTINA BAHOVEC
Torek, 28. 7., sv. Viktor (Zmago), papež
Velika Račna 19.00 + ANE: ZASPANČEVA, OKORNOVA, ŠPEHARJEVA
Sreda, 29. 7., sv. Marta, Lazarjeva sestra
Velika Račna 19.00 + STARŠI, BRAT MIKUŽ
Četrtek, 30. 7., sv. Peter Krizolog, škof in cerkveni učitelj
Kopanj 19.00 + ANA PERME, 7. dan
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 31. 7., sv. Ignacij Lojolski, duhovnik in ustanovitelj jezuitov
Velika Račna 19.00 + JOŽE PALČAR
Prva sobota, 1. 8., sv. Alfonz Ligvorij, škof in cerkveni učitelj,
molitve za duhovne poklice
Kopanj 19.00 + ROZALIJA PERME, 3. obl.
18. NEDELJA MED LETOM, 2. 8. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO PERKO (Velika Ilova Gora)
Ponedeljek, 3. 8., sv. Konrad, redovnik
Kopanj 19.00 + MARIJA PODERŽAJ (Mala Račna)
Torek, 4. 8., sv. Janez Vianney, arški župnik
Velika Račna 19.00 + FRANC ZAVIRŠEK
Sreda, 5. 8., sv. Marija Snežna (Nives)
Velika Račna 19.00 + URŠULA ŠTEH, obl.
Četrtek, 6. 8., Jezusova spremenitev na gori
Kopanj 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 7. 8., sv. Sikst, II. papež, mučenec, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + STANISLAV BAHOVEC
Sobota, 8. 8., sv. Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev
Kopanj 19.00 + FRANČIŠEK PERME
19. NEDELJA MED LETOM, 9. 8. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA KASTELIC

OBVESTILA:
Tudi med počitnicami ne opuščajmo
vsakdanje molitve, nedeljske sv. maše. Tudi
v letoviških krajih so nedeljska bogoslužja.
Danes, 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
vnaprej Bog povrni! Molitev za srečno vožnjo:
Dobri Bog, na priprošnjo svetega Krištofa nas
varuj pred nevarnostmi in nezgodami. Utrdi v
nas zavest odgovornosti in nas z vsake poti
srečno pripelji domov. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen. Sveti angel varuh moj … Sveti
Krištof – prosi za nas!

24.–30.
AVGUST

Sv. Dominik Savio je hodil tudi v šolo. Bil je zelo bister, hkrati pa dober
do vseh svojih sošolcev. Ko mu je bilo dvanajst let, se je srečal z don
Boskom, ki ga je kmalu vzel v svoj oratorij v Torinu. Don Bosko je nekoč pri
večernem govoru spregovoril o svetosti. Dominik je začutil, da želi postati
svet. Odšel je k don Bosku, ki mu je v treh točkah pokazal pot svetosti.
Če te o njem zanima še kaj več, pridi na ORATORIJ! Prijavnice bodo na
voljo v župnijski cerkvi od prve nedelje v avgustu (2. 8.) dalje.

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 2. avgust
Darinka Okorn
Gregor Valentinčič
Matej Zupančič
Anton Kušar

730
10h

nedelja, 9. avgust
Bronislava Fröhlich
Marija Krampelj
Aleš Kastelic
Katja Škoda

