ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
Kako malo je smisla za napredek! Značilno je, da se je priglasilo za luč
veliko več manj premožnih kot pa velikih posestnikov.
Naj bo zabeležen še en dogodek, ki pravzaprav spada še v mesec julij!
Posestnica Neža Poderžaj (Andrejčeva) iz Gaberja je šla nabirat jagode. Pri
tem pa jo je pičil gad. Namesto da bi bili rano brž izsesali ali izrezali, je
letela ženska na Malo Ilovo Goro k nekemu možu (Špančku), da ji kačji pik
»zagovori«. Mož je opravil svojo ceremonijo in nato ukazal ženi, naj roko
brez skrbi odveže in bo skoraj zdrava. Žena ga uboga, a ko je prišla domov,
je bila roka že vsa otekla in višnjeva. Spravili so jo nato v Ljubljano v
bolnico, kjer je dolgo časa visela med življenjem in smrtjo. Neverjetno je,
kako krčevito se tukaj ljudje držijo praznih ver in vraž. Večkrat sem jim že o
tem govoril, pa zastonj. Ne verujem, da jih bo ta slučaj izučil. Bo moralo
priti kaj hujšega! Stari ljudje so tu še prepričani, da zvonjenje ob hudi uri
odganja coprnice. Da znajo gospod »coprati«, so o tem bolj uverjeni, kot
da je 2 x 2 štiri. Elektrike se baje nekateri boje iz samega vražarstva! Mnogi
starejši ljudje še verujejo v coprnice.
Lazarjeva in Škntelova kmetija sta bili polovični in do leta 1848 sta
gospodarsko pripadali dobrepoljski župniji. Zapis v urbarju leta 1746: v
tem letu je imel Škntelovo kmetijo Luka Perko (Lucas Perkho), pred njim
pa Hanže Zrnec. Priimek
Perko je bil pri tej hiši do
leta 1789. Lazarjevo kmetijo
pa je imel Matija Tomšič
(Mathias Thombschitsch),
prej pa Andrej Bregar.
Priimek Tomšič se je ohranil
pri tej hiši do leta 1893.
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_09_06.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 18, leto: VIII, 6. september 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
Verniki: hierarhija, laiki, posvečeno življenje
187. Kako škofje izvršujejo vodstveno službo?
Vsak škof kot član škofovskega zbora ima zborno (kolegialno) skrb za
vse delne Cerkve in za vso Cerkev skupaj z drugimi škofi, zedinjenimi s
papežem. Škof, kateremu je zaupana delna Cerkev, jo vodi z avtoriteto
svoje svete redne in neposredne oblasti, ki jo opravlja v imenu Kristusa,
dobrega pastirja, v občestvu z vso Cerkvijo in pod vodstvom Petrovega
naslednika.
188. Kakšna je poklicanost vernih laikov?
Verni laiki imajo po svoji posebni poklicanosti nalogo iskati božje
kraljestvo s tem, da osvetljujejo in urejajo časne reči v skladu z božjo
voljo. Tako udejanjajo poklicanost k svetosti in apostolatu, ki velja vsem
krščenim.
189. Kako so laiki deležni Kristusove duhovniške službe?
Deležni so je s tem, da darujejo – kot duhovno daritev, "prijetno Bogu
po Jezusu Kristusu" (1 Pet 2,5), zlasti v evharistiji – svoje življenje z
vsemi deli, molitvami in apostolskimi pobudami, družinsko življenje in
vsakdanje delo, nadloge življenja, ki jih prenašajo potrpežljivo, ter
duševni in telesni počitek. Tako tudi laiki, predani Kristusu in posvečeni
po Svetem Duhu, svet sam darujejo Bogu.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 7. 9., sv. Regina, devica in mučenka
Kopanj 19.00 + FRANC, FRANČIŠKA PODERŽAJ, VINKO KNE
Torek, 8. 9., ROJSTVO DEVICE MARIJE, mala maša, praznik
Kopanj
8.00 + ANA, ANTON, FRANC TONKLI
Kopanj 19.00 + JOŽE PALČAR (maša ob začetku verouč. leta)
Sreda, 9. 9., sv. Peter Klaver, misijonar
Velika Račna 19.00 + RODBINA BRADAČEVI
Četrtek, 10. 9., sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
Kopanj 19.00 + ANA ZUPANČIČ
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 11. 9., sv. Prot in Hijacint, mučenca
Kopanj 19.00 + JOŽE ZABUKOVEC
Sobota, 12. 9., Marijino ime
Kopanj 19.00 + FRANČIŠKA, MARTIN PETRIČ
24. NEDELJA MED LETOM, 13. 9. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Čušperk 10.00 ZA SOSESKO ČUŠPERK, ŽEGNANJE
Ponedeljek, 14. 9., povišanje sv. Križa, praznik
Velika Račna 19.00 + FRANC, ANA FINK
Torek, 15. 9., žalostna Božja Mati
Čušperk 19.00 + FRANČIŠKA KURET
Sreda, 16. 9., sv. Kornelij, papež, in Ciprijan, škof, mučenca
Čušperk 19.00 + MARIJA SOMMARUGA
Četrtek, 17. 9., sv. Robert Bellarmino, škof
Kopanj 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 18. 9., sv. Riharda, cesarica
Velika Račna 19.00 + MARIJA PODERŽAJ
Sobota, 19. 9., sv. Januarij, škof in mučenec
STIČNA MLADIH 2015, ob 9. uri v Stični
Velika Račna 19.00 + IVAN ERČULJ
25. NEDELJA MED LETOM, 20. 9. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + METOD BENEDIK, obl.

OBVESTILA:
Danes, v nedeljo, ste ob 14.00 uri lepo vabljeni k molitvi pred podobo
Marije romarice, ki jo že dalj časa nosijo po 10 hišah tudi v naši župniji.
ORATORIJ KOPANJ 2015 je zaključen!
|-> Nabralo se je kar nekaj pozabljenih predmetov (jopice, …)! Dobite
|
jih lahko pri stranskem oltarju sv. Jožefa v cerkvi.
|-> Vzemite še oratorijski časopis s kratkimi utrinki (tudi na spletu)!
|-> Hvala vsem sponzorjem letošnjega oratorija: Občina Grosuplje,
|
Kristl transport, d.o.o., Krajevna skupnost Račna, Pekarna
|
Grosuplje, Kmetija Potokar.
|-> Lepa zahvala vsem animatorjem oratorija, posebno Timoteju in
|
Mojci, ki so poskrbeli, da je oratorij zelo lepo potekal. Bog povrni!
V torek, 8. 9., ob 19.00, na Marijin praznik, se začne veroučno leto. Vsi
šolarji (verouka) naj pridejo k tej sv. maši! Mariji, ki je tako trdno verovala,
kljub temi križa, bomo izročili našo pot vere. Vabljeni tudi starši!
Naslednji teden, 14. in 15. sept., pa bomo začeli z rednim veroukom.
Priporočamo tudi revijo Mavrica, ki je lep pripomoček k verouku. Seveda
je redna molitev in redna nedeljska sv. maša s starši temelj vzgoje.
URNIK VEROUKA:
1. r.: torek 12.10
6. r.: torek 13.45–14.30
2. r.: ponedeljek 12.10
7. r.: torek 14.45–15.30
3. r.: torek 12.50–13.25
8. r.: torek 15.30–16.15
4. in 5. r.: torek 12.55–13.25
9. r.: torek 16.15–17.00
Pošolski (študenti in srednješolci) ob petkih ob 20.00 uri; začnemo v
začetku oktobra.
STIČNA, FESTIVAL MLADIH – 19. sept. ob 9. uri
Mlade vabimo, da se festivala udeležijo. Med seboj se pomenite za prevoz.
Naj bodo naše molitve za njih. Za stroške organizacije prispeva vsak
udeleženec, ki more, 5 evrov.
BRALCI BERIL
730

nedelja, 13. september
Stanka Kovšca
Kristina Starec

10h Čušperk

730
10h

nedelja, 20. september
Božo Perko
Nada Kastelic
Mateja Ceglar
Nino Šafar

