ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
Romanje na Sv. Višarje. Ob 6. uri je bila pridiga kanonika in stolnega
župnika dr. Tomaža Klinarja, sv. maša in darovanje za cerkev, pri katerem
so dajali romarjem poljubiti Marijino milostno podobo z velikega oltarja.
Ob pol 9. uri je bilo v cerkvi slovo: romarski blagoslov, ki ga je podelil župni
upravitelj iz Žabnic g. Kos, zapeli smo Z Bogom zdaj Marija pravi in s
solzami v očeh zapuščali Marijino svetišče. Tam je bila je tudi romarska
skupina iz Gorice z g. Reščičem, ki je ravnatelj gluhonemnice, in več
Korošcev domačinov. Razen tega so bili še duhovniki: Vinko Zor – tajnik
Prosvetne zveze v Ljubljani, katehet Ivan Pivek, Jožef Arh, telovadni prof. iz
Zavoda sv. Stanislava, Strupi, ki je prefekt v zavodu, Kupčič, ki je prefekt v
Mariboru, Andrej Stenovec, Adolf Knol, župnik z Vranje peči, Martin Poljak,
župnik iz Sostrega, in domači župnik Kos. Cerkev in druga poslopja
(romarske hiše) je sezidala italijanska vlada in dala cerkvi tudi zvonove.
Zidano je vse podobno kot prej in na istem mestu. Cerkev je nekoliko večja
in ima prostorne stranske kapele. Strop je lesen, banjast in lepo poslikan
(kasetiran). Veliki oltar, prižnica in stranski oltar so marmornati. Na koru je
samo harmonij, manjka še križev pot in klopi.
Ob griču blizu cerkve in na Planinici so še sledovi, kjer so stali topovi v
svetovni vojni. Porušenih je še nekaj kapelic in eno poslopje. Iz Žabnic smo
se odpeljali ob 12. uri, ob prehodu čez mejo je šlo vse gladko. Vsi
zadovoljni smo se med veselim petjem ob 5. uri zvečer pripeljali v
Ljubljano, odkoder smo ob 7. uri odšli z vlakom domov.
Dne 6. avgusta smo dobili zopet mnogo dežja. Lilo je na vso moč od 8.
do 12. ure. Hvala Bogu! V soboto 11. avgusta zvečer je bila nevihta in
nekoliko dežja.
Veliki šmaren. Pri slovesni službi božji ob 10. uri je pridigal prof. dr.
Frančišek Jere, celebriral je (z asistenco) p. Bazilij Štupnik. Letos ni bilo
toliko ljudi kot lani. Vročina spet hudo pritiska. Proti koncu meseca je bilo
zopet dovolj dežja. Polje se je precej popravilo, samo fižola ne bo. Krompir
je začel na novo odganjati in cveteti. Otave bo malo, na hribu ne bomo nič
kosili.
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_08_09.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 16, leto: VIII, 9. avgust 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
Verniki: hierarhija, laiki, posvečeno življenje
180. Kako se udejanja zborna razsežnost cerkvene službe?
Po zgledu dvanajsterih apostolov, ki jih je Kristus skupaj izbral in poslal,
je enota udov cerkvene hierarhije v službi občestva vseh vernikov. Vsak
škof kot ud škofovskega zbora izvršuje svojo službo v občestvu s
papežem, ker je z njim postal deležen skrbi za vesoljno Cerkev.
Duhovniki izvršujejo svojo službo v duhovniškem zboru delne Cerkve v
občestvu s svojim škofom in pod njegovim vodstvom.
181. Zakaj ima cerkvena služba tudi osebnostno naravo?
Cerkvena služba ima tudi osebnostno naravo, ker je v moči svetega
reda vsakdo odgovoren pred Kristusom, ki ga je osebno poklical in mu
podelil poslanstvo.
182. Kakšno je papeževo poslanstvo?
Papež, rimski škof in naslednik apostola Petra, je trajno in vidno počelo
ter temelj edinosti Cerkve. Je Kristusov namestnik, glava škofovskega
zbora in pastir vesoljne Cerkve, nad katero ima po božji ustanovitvi
polno, vrhovno, neposredno in vesoljno oblast.
183. Kakšna je naloga škofovskega zbora?
Zbor škofov, v občestvu s papežem in nikoli brez njega, prav tako
izvršuje vrhovno in polno oblast nad vso Cerkvijo.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 10. 8., sv. Lovrenc, diakon in mučenec
Vel. Ilova Gora 19.00 ZA POKOJNE (UBITE) NA VELIKI ILOVI GORI
Torek, 11. 8., sv. Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica
Velika Račna 19.00 + JOŽEFA ZAJC, ANGELA PAJK
Sreda, 12. 8., sv. Ivana Šantalska, vdova
Velika Račna 19.00 ZA BOŽJE VARSTVO
(1. dan tridnevnice kot priprava na veliki šmaren)
Četrtek, 13. 8., sv. Poncinjan, papež, in Hipolit, duhovnik, mučenca
Kopanj 19.00 + IVAN MENARD, po maši češčenje sv. R. t.
(2. dan tridnevnice kot priprava na veliki šmaren)
Petek, 14. 8., sv. Maksimilijan Kolbe, duhovnik in mučenec
Kopanj 19.00 + ANA PERME (PREDOLE)
Ob 18. uri spovedovanje domačega duhovnika.
(3. dan tridnevnice kot priprava na veliki šmaren)
SOBOTA, 15. 8. 2015, MARIJINO VNEBOVZETJE, VELIKI ŠMAREN,
ŽEGNANJE, ZAPOVEDANI PRAZNIK
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO, MARIJA ŠTEH
Med 10. sv. mašo bo na voljo tuji spovednik, po maši bodo pete litanije.
20. NEDELJA MED LETOM, 16. 8. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA PERKO
Ponedeljek, 17. 8., sv. Evzebij, papež in mučenec
Čušperk 19.00 + NEVENKA KELHAR, obl., SORODNIKI
Torek, 18. 8., sv. Helena (Alenka), cesarica
Velika Račna 19.00 ZA BOŽJE VARSTVO
Sreda, 19. 8., sv. Janez Eudes, duhovnik
Kopanj 19.00 + NEJC RIHTARŠIČ, 30. dan
Četrtek, 20. 8., sv. Bernard, opat in cerkveni učitelj
Kopanj 19.00 + TEREZIJA JAMNIK (Mala Il. Gora)
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 21. 8., sv. Pij X., papež
Kopanj 19.00 + IVANA PERKO

Sobota, 22. 8., sv. Urh (Ulrik, Uroš), škof
Kopanj 17.30 POROČNA SV. MAŠA
21. NEDELJA MED LETOM, 23. 8. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, BIZJAK (KOVAČEVI)

OBVESTILA:
Na največji Marijin praznik, 15. avgusta, se
bomo posvetili Materi božji z vsem
slovenskim narodom. Tri dni prej bomo imeli
tridnevnico z desetko rožnega venca: ki je
tebe Devica v nebesa vzel. V četrtek ob 18.00
bom na voljo za spoved domači duhovnik.
Lepo je, da za ta praznik opravimo tudi sv.
spoved. Zato bo med 10. mašo na praznik na
voljo tudi tuji spovednik. Med obema
mašama darovanje za odplačilo dolga od
naprave zvonjenja.

24.–30.
AVGUST

Sv. Dominik Savio je na poti svetosti želel
posnemati svetnike v postu in zatajevanju. Ko
je don Bosko ugotovil njegovo napačno namero, mu je pokazal drugačno
pot: to je pot poslušanja, potrpežljivosti, izpolnjevanja dolžnosti in pomoči
najbližjim. Skupaj s svojimi dobrimi prijatelji je Dominik ustanovil Družbo
Brezmadežne, ki je bila desna roka don Boskove vzgoje v oratoriju.
Pa je bil res car tale Dominik, kajne? Pridi na ORATORIJ, tam bo tudi on!
Prijavnice so na voljo v župnijski cerkvi in na internetu:
www.pgd-racna.si/oratorij
BRALCI BERIL
sobota, 15. avgust
Marjeta Valentinčič
7
Nada Kastelic
Monika Perme
10h
Jože Berdajs
30

nedelja, 16. avgust
Alojz Kovšca
7
Kristina Starec
Janez Starec
10h
Marjeta Srdarev
30

nedelja, 23. avgust
Jožef Valentinčič
7
Janja Bahovec
Tadeja Gruden
10h
Alenka Cimerman
30

