ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1929
Mraz, ki je bil proti koncu januarja nekoliko odjenjal, je z vso silo
nastopil zopet v začetku februarja. Dne 4. februarja je kazal termometer
zjutraj v Račni –27 °C, na Kopanju je bilo par stopinj manj. Mraz vlada po
vsej srednji in severni Evropi. Celo na obali Jadranskega morja imajo npr. v
Splitu –11 °C. Najhujši mraz je bil v Sarajevu –28 °C. Povsod so silni snežni
zameti, tako da je železniški promet v Liki in ponekod v Srbiji ustavljen. Že
50 let ni bilo v naših krajih takega mraza. Železniški promet je zelo omejen.
Šolski pouk je večinoma povsod prekinjen.
Od 6. januarja dalje nimamo v naši državi parlamenta. Ustava je
ukinjena. Kralj je vzel v svoje roke vso oblast. Ta ukrep ima namen, da se
uredi razmerje med posameznimi narodi v državi, da se uvede v upravi red
in zakonitost. Vse politične stranke in organizacije so se razpustile. General
Živkovič je imenovan za ministrskega predsednika (diktatura!)
V naši župniji se je z letošnjim letom precej pomnožilo krščansko
časopisje. Slovenec prihaja v 10 hiš, Domoljuba je 65, Bogoljuba je 36
izvodov. Razen tega še nekaj drugih listov: Glasnik 11 izvodov, Cvetje 10,
Katoliški misijoni 12 izvodov.
Kar nekaj primerov je, ko so domača imena
nastala iz nekdanjega priimka. V Predolah so
se pred okoli 300 leti pisali Bucovar, Jamnik,
Žebran, Medvešček in Rojc. Že veliko let so
to hišna imena v tej vasi, Rojc pa je v Mali
Račni. To nam potrjuje zapis krsta v krstni
knjigi župnije Šmarje - Sap: dne 22. aprila
1736 je bila krščena Marjeta, zak. hči Matija
Bucovarja (Wuzovar) in njegove žene Maruše
iz Predol. Botra sta bila Jernej Jamnik
(Jamnikov) in Marjeta Permečka (Japljeva).
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_10_04.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 20, leto: VIII, 4. oktober 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
"VERUJEM V ... OBČESTVO SVETIH"
194. Kaj pomeni izraz občestvo svetih?
Ta izraz kaže predvsem na skupno deležnost vseh članov Cerkve pri
svetih rečeh (sancta): vera, zakramenti, posebno evharistija, karizme in
drugi duhovni darovi. V izvoru občestva je ljubezen, ki "ne išče svojega"
(1 Kor 13,5), ampak priganja vernika, da "izroči skupnosti vse" (Apd
4,32), tudi svoje gmotne dobrine v pomoč bližnjemu v stiski.
195. Kaj še pomeni izraz občestvo svetih?
Ta izraz označuje tudi občestvo med svetimi osebami (sancti), to je med
tistimi, ki so po milosti zedinjeni z umrlim in vstalim Kristusom. Nekateri
potujejo na zemlji; drugi, ki so odšli iz tega življenja, se očiščujejo tudi s
pomočjo naših molitev; spet drugi končno že uživajo božjo slavo in
prosijo za nas. Vsi skupaj se zraščajo v eno samo družino, Cerkev, v
hvalo in slavo Trojice.
Marija, Kristusova mati in mati Cerkve
196. V kakšnem smislu je preblažena Devica Marija mati Cerkve?
Preblažena Devica Marija je mati Cerkve v redu milosti, ker je rodila
Jezusa, Božjega Sina, Glavo telesa, ki je Cerkev. Jezus, umirajoč na križu,
jo je imenoval za mater učencu s temi besedami: "Glej, tvoja mati" (Jn
19,27).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 5. 10., sv. Marija Faustina Kowalska, redovnica
Velika Račna 18.00 + FRANČIŠEK PERME
Torek, 6. 10., sv. Bruno, redovnik
Kopanj 18.00 + druž. PODERŽAJ
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 7. 10., Roženvenska Mati Božja
Velika Račna 18.00 + KOŠIRJEVI, JAMNIKOVI (Predole)
Četrtek, 8. 10., sv. Benedikta, devica in mučenka
Kopanj 18.00 + KOVAČEVI, ŠEMETOVI
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 9. 10., sv. Dionizij, škof in mučenec
Velika Račna 18.00 ZA BOŽJI BLAGOSLOV (G. T.)
Ob 20.00 srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 10. 10., sv. Danilo (Danijel), mučenec
Velika Račna
9.00 + MARTIN ZAJEC, obl.
Kopanj 16.00 POROČNA SV. MAŠA
28. NEDELJA MED LETOM, 11. 10. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO PERKO (V. Il. Gora 14)
Ponedeljek, 12. 10., sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
Velika Račna 18.00 + PODERŽAJ (Mohorjevi iz Gabrja)
Torek, 13. 10., sv. Gerald, vitez
Kopanj 18.00 + STANE, LUDVIK KASTELIC
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 14. 10., sv. Kalist, papež in mučenec
Velika Račna 18.00 + IVAN, OLGA PODERŽAJ
Ob 20.00 bo seja župnijskega sveta. Vsi člani lepo vabljeni!
Četrtek, 15. 10., sv. Terezija Velika, devica
Kopanj 18.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 16. 10., sv. Marjeta Alakok, redovnica
Velika Račna 18.00 + ANTON, JOŽEFA KRAMPELJ, ANDREJA RAČKI
Ob 20.00 srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!

Sobota, 17. 10., sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
Kopanj 18.00 + ANTON PODERŽAJ
29. NEDELJA MED LETOM, 18. 10. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDI PODERŽAJ

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.
Ob petkih bomo začeli srečanja za mlade. Lepo vabljeni vsi, tudi lanski 9.
razred. Starši, opozorite in omogočite, da bodo mladi prihajali na srečanja.
Sami imajo največjo korist, ko se med seboj povežejo v skupino, ki ima
skupen cilj – hojo za Jezusom. Sami ste dali pobudo, da bi se srečevali vsak
petek, kar z veseljem sprejemam.
Ob torkih bo po maši zopet molitveno občestvo. Lepo vabljeni. Sv. maša
bo zato ob torkih na Kopanju.

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 11. oktober
Alojz Kovšca
Jana Bahovec
Marjeta Srdarev
Monika Perme

730
10h

nedelja, 18. oktober
Jožef Valentinčič
Marija Novak
Jožica Fink
Maja Mehle

