ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
V nedeljo, 2. septembra, je popoldne prišlo na izlet na Kopanj
Prosvetno društvo ljubljanske stolne župnije (okrog 30 članov) pod
vodstvom g. kanonika dr. Klinarja in stolnega vikarja Ivana Vindišerja. Imeli
so pete litanije Matere Božje.
Dne 5. septembra je bil semenj na Čušperku prav slabo obiskan. Živina
je zelo poceni, ker primanjkuje krme.
Dne 12. septembra sta Viljem vitez Laschan, dvorni svetnik, namestnik
deželnega predsednika Kranjske v pokoju in njegova soproga Barbara, roj.
baronica Rechbach, posestnika čušperske graščine, obhajala srebrno
poroko. Domači g. župnik je imel v grajski kapeli sv. mašo, pri kateri je pel
kopanjski cerkveni zbor. Slovesnosti se je udeležilo tudi precej domačega
ljudstva, baron Lazzarini z Boštanja z družino ter baron Apfaltrern s sestro
z graščine Črnelo pri Dobu. Na predvečer so cerkveni pevci zapeli
slavljencema podoknico.
Dne 11. septembra je bil cerkveni pevski zbor na izletu pri Novi Štifti.
Dne 24. septembra je ob pol 9. do 10. ure snežilo kakor o božiču. Po
bližnjih vrhovih se je sneg nekoliko prijel. Pošteno se je ohladilo. Nato je
bila večkrat zjutraj huda slana. Jesenski pridelki so se precej popravili,
samo fižola ni nič. Ajdi je ponekod zelo škodovala slana.
Od začetka do srede oktobra je bilo mrzlo vreme. Potem se je pričelo
deževje in nastopila je velika voda. Sredi meseca je postalo topleje, 23.
oktobra je zopet začelo deževati.
Ob vseh svetih je močno deževalo, vendar je popoldne prenehalo. Letos
smo prvič peli na pokopališču štiriglasno Miserere. Po liberi je na grobovih
zapel moški zbor: Človek, glej (P. A. Hribar), Blagor mu in Vigred.
Zopet se je na pobudo poslanca Permeta iz Ponove vasi začela akcija za
napeljavo električne luči v naši občini. Oblastni odbor je tozadevni
predlog g. Permeta že sprejel. Človek bi mislil, da se bodo ljudje tako
koristne naprave oklenili z največjim veseljem, pa bomo komaj spravili
skupaj potrebno število žarnic (minimum 150).
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_23.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 17, leto: VIII, 23. avgust 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
Verniki: hierarhija, laiki, posvečeno življenje
184. Kako škofje udejanjajo svojo učiteljsko službo?
Škofje v občestvu s papežem imajo prvo dolžnost, da vsem zvesto in z
oblastjo oznanjajo božji evangelij kot verodostojni pričevalci vere
apostolov, nosilci Kristusove avtoritete. Po nadnaravnem verskem čutu
se božje ljudstvo neomahljivo oklepa vere pod vodstvom živega
cerkvenega učiteljstva.
185. Kdaj se udejanja nezmotnost cerkvenega učiteljstva?
Nezmotnost se udejanja, kadar rimski škof v moči svoje oblasti
vrhovnega pastirja Cerkve ali zbor škofov v občestvu s papežem zlasti
na vesoljnem cerkvenem zboru dokončno razglasi kak nauk o veri ali
nraveh in tudi kadar papež in škofje v svojem rednem učiteljstvu
soglasno predlagajo kak nauk kot dokončen. Takšnih naukov se
moramo oklepati s poslušnostjo vere.
186. Kako škofje izvršujejo posvečevalno službo?
Škofje posvečujejo Cerkev kot oskrbniki Kristusove milosti s službo
besede in zakramentov, zlasti z evharistijo in tudi s svojo molitvijo,
svojim zgledom in svojim delom.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 24. 8., sv. Jernej, apostol, oratorij
(ob 10.00 spoved za udeležence in animatorje oratorija)
Kopanj 12.00 ZA ORATORIJ
Kopanj 19.00 + LUDVIK, STANE KASTELIC
Torek, 25. 8., sv. Ludvik, kralj, oratorij
Kopanj 19.00 + JANEZ DOLŠAK, obl.
Kopanj 19.00 + GREGOR DOLŠAK (mašuje brat g. Stanko)
Sreda, 26. 8., sv. Ivana, redovnica, oratorij
Velika Račna 19.00 + LUDVIK GRUDEN
Četrtek, 27. 8., sv. Monika, mati sv. Avguština, oratorij
Kopanj 19.00 + CELESTINA BAHOVEC
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 28. 8., sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj, oratorij
Kopanj 19.00 + ANA PERME, 30. dan
Sobota, 29. 8., mučeništvo Janeza Krstnika, oratorij
Kopanj 19.00 + JOŽEF ŠTEH, 2. obl.
22. NEDELJA MED LETOM, 30. 8. 2015, ORATORIJ
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA ŽIVE IN + BREGARJEVE,
ZAKLJUČEK ORATORIJA
Ponedeljek, 31. 8., sv. Rajmund, redovnik
Kopanj 19.00 + JOŽEFA POTOKAR, NEJC RIHTARŠIČ
Torek, 1. 9., sv. Tilen, opat
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA PREDOLE
Sreda, 2. 9., sv. Marjeta, devica in mučenka
Velika Račna 19.00 + PEPCA ZAJEC (ŠPEHARJEVA)
Četrtek, 3. 9., sv. Gregor Veliki, papež
Kopanj 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 4. 9., sv. Rozalija, devica, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + KORELČEVI, KRIŠTOF
Prva sobota, 5. 9., sv. mati Terezija, redovna ustanoviteljica, molit. za d. p.
Kopanj 19.00 + LUDVIK KRIŽMAN

23. NEDELJA MED LETOM, 6. 9. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, obl., TETA ANICA

OBVESTILA:
Jutri, 24. avgusta, se začne oratorij. Ob 10.00
uri bo spoved za udeležence in animatorje,
pride še tuj spovednik.
Otroke lahko še vedno prijavite na oratorij!
Prijavnice so na voljo v župnijski cerkvi in na
internetu: www.pgd-racna.si/oratorij
VEROUK
V torek, 25. avgusta, ob 15.30 uri vpišite
otroke vseh razredov za veroučno šolo.
Učbeniki so dobri stari (razen za 1. razred),
zato si jih lahko izposodite od drugih.
Prinesite tudi spričevala, da se ne izgubijo!

24.–30.
AVGUST

EVHARISTIČNI ČUDEŽI: Čudeži morajo biti dokazani
Posvečeno vino se spremeni v kri
Pater Lazzaro, kamaldolenec, prior bazilike Sveta Marija Vnebovzeta v mestu
BAGNO DI ROMAGNA v Italiji, je 1412 podvomil v resnično Kristusovo navzočnost
pod podobama kruha in vina. Med mašno daritvijo se je pri posvečenju vino
spremenilo v kipečo kri, ki je pljusknila iz keliha in poškropila korporal. Pater se je
pokesal svojega dvoma in pojasnil navzočim vernikom čudežni dogodek. Ta je
dobro dokumentiran. Pater je korporal shranil. Leta 1912 so praznovali
petstoletnico čudežnega dogodka. Leta 1958 so kaplje krvi na oltarnem prtu na
univerzi v Firencah kemično pregledali in ugotovili, da gre za ostanke krvi. Vsako
leto za praznik sv. Rešnjega telesa in krvi nosijo okrvavljeni korporal v procesiji po
mestu. Ob nedeljah je od maja do novembra okrvavljeni korporal pri enajsti maši
izpostavljen za češčenje.

BRALCI BERIL
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nedelja, 30. avgust
Marija Novak
Natalija Gruden
Zala Kuhelj
Ivanka Šircelj-Žnidaršič
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nedelja, 6. september
Lucija Šteh
Mihaela Ceglar
Mateja Zajc
Zdenka Valentinčič

