ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1928
Za električno razsvetljavo je število potrebnih žarnic že prekoračeno. Do
13. novembra jih je priglasilo 174.
Dne 13. novembra so bili tu na poučnem izletu akademiki ljubljanske
univerze iz geološkega instituta pod vodstvom prof. Melika.
Dne 17. decembra je bila instalirana prva sprejemna radio postaja v naši
župniji (v župnišču na Kopanju), a le detektor. Iz zvonika sta napeljala
anteno in uredila radijski sprejemnik – detektor Ivan Gostič, električar v
elektrarni v Šmarci pri Homcu, in njegov brat Jože Gostič, ki je v Ljubljani
študiral na konzervatoriju in na dramski šoli. To je naš operni pevec v
Ljubljani in v Zagrebu. (Op.: Pozneje dodano: umrl za rakom leta 1964.)
Leto 1929. Dne 8. januarja je nastopil hud mraz, ki je trajal do 19.
januarja. Ponekod je bilo –25° C, ponekod –30° C. Zapadlo je veliko snega,
zlasti proti koncu meseca.
Dne 4. januarja se je naselil v Grosupljem stalni duhovnik kot šmarski
kaplan (g. Anton Ravnikar, bivši kaplan v Mirni peči).
Kar nekaj primerov je, ko so domača imena nastala iz nekdanjega
priimka. V Mali Račni so se pred 300 leti pisali Kodra, Bradač in Polončič,
že veliko let pa so to hišna imena. To nam potrjuje zapis krsta v krstni
knjigi župnije Dobrepolje z
dne 3. jul. 1687, ko je bil
krščen Lovrenc, zak. sin
Lovrenca Kodra in njegove
žene Jere iz Male Račne (ex
minori Razina). Botra sta bila
Matija Kocman (Rojc) in
Neža Koprivka. Zraven je stal
Janez Novak (Dobar).
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_20.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 19, leto: VIII, 20. september 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
Verniki: hierarhija, laiki, posvečeno življenje
190. Kako so laiki deležni Kristusove preroške službe?
Deležni so je s tem, da v veri vedno bolj sprejemajo Kristusovo besedo
in jo oznanjajo svetu s pričevanjem svojega življenja in z besedo,
evangelizacijo in katehezo. Ta evangelizacija dobiva posebno
učinkovitost iz tega, ker poteka v navadnih razmerah sveta.
191. Kako so deležni njegove kraljevske službe?
Laiki so deležni Kristusove kraljevske službe, ker so od njega prejeli
oblast, da z zatajevanjem samega sebe in s svetostjo svojega življenja
premagujejo greh v sebi in v svetu. Opravljajo različne službe v blagor
skupnosti in z resničnimi moralnimi vrednotami prežemajo človekove
časne dejavnosti in družbene ustanove.
192. Kaj je posvečeno življenje?
To je od Cerkve odobren življenjski stan. Je svoboden odgovor na
poseben Kristusov klic, s katerim se posvečeni v celoti predajo Bogu in
si prizadevajo za popolno ljubezen ob nagibanju Svetega Duha. Za
takšno posvetitev je značilno življenje po evangeljskih svetih.
193. Kaj posvečeno življenje podarja poslanstvu Cerkve?
Posvečeno življenje je deležno poslanstva Cerkve s polno predanostjo
Kristusu in bratom ter pričuje za upanje nebeškega kraljestva.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 21. 9., sv. Matej (Matevž), evangelist, apostol
Velika Račna 18.30 KRISTINA, FRANC ŠIRCELJ, obl.
Torek, 22. 9., sv. Mavricij, mučenec
Kopanj 18.30 + JANEZ ŠTUPNIK, obl.
Sreda, 23. 9., sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik
Velika Račna 18.30 V ZAHVALO IN PRIPR. KOPANJSKI MATERI BOŽJI
Četrtek, 24. 9., bl. Anton Martin Slomšek, škof
Kopanj 18.30 + STANE, LUDVIK KASTELIC
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 25. 9., sv. Sergij, menih
Velika Račna 18.30 + STANE OKORN
Sobota, 26. 9., sv. Kozma in Damijan, mučenca
Kopanj 14.00 POROČNA SV. MAŠA
26. NEDELJA MED LETOM, 27. 9. 2015, Slomškova n., ekumenski dan
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JUSTINA, BOŽIDAR ŠTRUKELJ, obl.
Ponedeljek, 28. 9., sv. Venčeslav, mučenec
Velika Račna 18.30 + ANA IN ZASPANČEVI
Torek, 29. 9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Velika Račna 18.30 + DRUŽ. ŠKODA, FELIKS BLATNIK
Sreda, 30. 9., sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
Čušperk 18.30 V ZAHVALO KOPANJSKI MATERI BOŽJI (B. F.)
Četrtek, 1. 10., sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica
Kopanj 18.30 + IVANA, JANEZ STRAH, obl.
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 2. 10., sv. angeli varuhi, prvi petek, obiskovanje bolnikov
Kopanj 18.30 + JOŽEF PODERŽAJ
Sobota, 3. 10., sv. Frančišek Borgia, redovnik
Kopanj 18.30 + ANA, TONČKA KRIŽMAN
27. NEDELJA MED LETOM, 4. 10. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE, STANISLAV ŠKUFCA

OBVESTILA:
Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Rožni venec je
družinska molitev. Inženir družinski oče je dejal: »Voz družinskega življenja
je težak, zato morajo imeti njegova kolesa posebne kroglične ležaje, ki so
kroglice na rožnem vencu.« Družinska molitev poveže vse člane z Bogom
in med seboj. DRUŽINA, KI MOLI SKUPAJ, OSTANE SKUPAJ! Vabljeni ste
tudi, da ga bomo molili 20 minut pred sv. mašo.
V nedeljo, 4. okt., bo pri obeh mašah pušica za ogrevanje cerkve. Že
vnaprej Bog povrni.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI – Čudeži morajo biti dokazani
Posvečeno vino se spremeni v kri
Leta 1429 je imel novomašnik Folkert v stolnici sv. Lovrenca v mestu
ALKMAAR na Nizozemskem novo mašo. Po posvečenju je po nesreči razlil
nekaj posvečenega vina po oltarju in mašnem plašču. To vino se je
spremenilo v kri, ki je nikakor ni bilo mogoče odstraniti. Novomašnik je
takoj v spremstvu župnika Schulta Volperta odnesel okrvavljeni mašni
plašč k škofu v Utrecht. Škof je 1433 po natančni in dolgi preiskavi dovolil
češčenje dragocene relikvije, ki je še danes ohranjena v stolnici sv.
Lovrenca v Alkmaaru.
Posebej ohranjena kri
Da, tudi takšni primeri so. Duhovnik Uguccione je 30. decembra 1230 v
mestu FIRENCE v Italiji ob koncu maše v cerkvi sv. Ambroža spregledal v
kelihu nekaj kapelj posvečenega vina. Naslednje jutro je presenečen
ugotovil, da so se te kaplje spremenile v strjeno kri. To so videle tudi
redovnice in navzoči verniki, pozneje pa škof in duhovniki. Čudež se je
hitro razvedel po Firencah. Kri so za češčenje shranili v kristalni ampuli v
baziliki sv. Ambroža. Leta 1980 so praznovali 750-letnico čudežnega
dogodka. Še danes hranijo strjeno kri v baziliki sv. Ambroža v dragocenem
relikviariju v marmornatem tabernaklju, ki ga je izdelal Mino da Fiesole.
BRALCI BERIL
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nedelja, 27. september
Darinka Okorn
Gregor Valentinčič
Nataša Zaviršek
Milena Pestotnik
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nedelja, 4. oktober
Marija Krampelj
Bronislava Fröhlich
Urška Škoda
Matej Zupančič

