ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1929
Šele v začetku marca je začel mraz popuščati, vendar pa je še ves mesec
prevladovala burja. Sneg je izginil v začetku velikega tedna.
Za veliko noč smo dobili novo farno bandero, ki ga je oskrbelo društvo
Naša sloga v Ljubljani. Stare so ostale le palice, slike, zvezda in kovanski
deli so se prenovili. Vse delo z blagom vred je stalo 4180 dinarjev.
Velikonočni prazniki (31. marec) so bili lepi.
Dne 2. aprila je začela pihati spet mrzla burja, padala je sodra, dež in
sneg, vmes pa je grmelo kot v poletju. V soboto, 6. aprila, je padlo okrog
15 cm snega.
Dne 7. in 14. aprila je Katoliško prosvetno društvo Kopanj priredilo lepo
vzgojno 4-dejansko dramo A. Medveda: Stari in mladi. Zaradi slabega pota
(sneg) je bila udeležba nekoliko manjša. Igralci so igrali splošno prav
dobro.
Od 1. do 5. maja so se obhajale v župni cerkvi duhovne vaje za dekleta
(obvezne za članice dekliške Marijine družbe). Udeležba je bila prav obilna.
Vodil jih je g. dr. Andrej Snoj, vseuč. profesor v Ljubljani.
Letina kaže zelo lepo, vedno primaka dež, a tudi sonca ne manjka. Dne
1. jun. sta bila na Kopanju na izletu dva razreda osnovne šole iz Grosuplja.
Dne 10. junija sta priredili kopanjska in slivniška šola šolski izlet na
Vrhniko, ki se ga je udeležilo okrog 50 otrok. Pri Sv. trojici so imeli sv.
mašo, nato so si ogledali Cankarjev rojstni dom, župno cerkev, izvire
Ljubljanice. Vračali so se z južno železnico (z Verda), da so videli tudi
borovniški most.
Dne 14. junija je zjutraj od 3. do 4. ure divjala nad kopanjsko okolico
huda nevihta. Treščilo je v zvonik na Ilovi gori. Ker ni bilo strelovoda, se je
strela preko pločevinaste strehe razpršila na vse strani, a k sreči brez
posebne škode, razen da je pobila na cerkvi nekaj opeke, raztrgala okno na
lini in odkrušila nekaj ometa. Huda nesreča je zadela Medvedovo hišo v
Predolah, kjer je treščilo v hrast pred hlevom, odkoder je strela švignila v
hlev in ubila vola in 2 kravi.
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_18.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 21, leto: VIII, 18. oktober 2015

CERKEV JE ENA, SVETA, KATOLIŠKA IN APOSTOLSKA
"VERUJEM V ... OBČESTVO SVETIH"
Marija, Kristusova mati in mati Cerkve
197. Kako Devica Marija pomaga Cerkvi?
Po vnebohodu svojega Sina Devica Marija s svojimi molitvami pomaga
prvim začetkom Cerkve. Tudi po svojem vnebovzetju še naprej prosi za
svoje otroke, ko je za vse vzor vere in ljubezni in nad vsemi uresničuje
svoj zveličavni vpliv, ki priteka iz preobilja Kristusovih zaslug. Verniki v
njej gledajo podobo in predujem vstajenja, ki jih čaka, in jo kličejo kot
priprošnjico, pomočnico, besednico in srednico.
198. Kakšno češčenje gre sveti Devici?
To češčenje je edinstveno, vendar se bistveno razlikuje od češčenja,
kakršnega izkazujemo samo Sveti trojici. To edinstveno češčenje se
posebej izraža v bogoslužnih praznikih, ki so posvečeni Božji Materi, in v
marijanskih molitvah, npr. v rožnem vencu, ki je povzetek celotnega
evangelija.
199. Na kakšen način je preblažena Devica Marija eshatološka ikona
(podoba) Cerkve?
Ko Cerkev gleda na Marijo, vso sveto in že poveličano po telesu in po
duši, zre v njej to, k čemur je sama poklicana na zemlji, in tisto, kar bo v
nebeški domovini.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 19. 10., sv. Janez Brebevf in drugi kanadski mučenci
Velika Račna 18.00 + ZOGARJEVE
Torek, 20. 10., sv. Rozalina, redovnica
Velika Račna 18.00 ZA ZDRAVJE IN SREČEN ZAKON
Sreda, 21. 10., sv. Uršula, devica in mučenka
Velika Račna 18.00 + ANTON in druž. OBREZA
Četrtek, 22. 10., sv. Janez Pavel II., papež
Kopanj
8.00!! ZA ZDRAVJE V ČAST MATERI BOŽJI
Petek, 23. 10., sv. Janez Kapistran, duhovnik
Kopanj 18.00 + MARIJA PODERŽAJ (Mala Račna)
Ob 20.00 srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 24. 10., sv. Anton Marija Claret, škof
Kopanj
9.00!! + druž. ADAMIČ, BRCETOVI
--- VRNITEV NA SONČNI ČAS --30. NEDELJA MED LETOM, 25. 10. 2015, ŽEGNANJSKA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MILAN in ALOJZIJ NOVLJAN
Kopanj 16.00 + KRISTIJAN PALČAR
Priprava na spoved in spovedovanje treh spovednikov.
Ponedeljek, 26. 10., sv. Lucijan in Marcijan, mučenca
Kopanj 17.00 + CELESTINA BAHOVEC
Torek, 27. 10., sv. Sabina, mučenka
Kopanj 17.00 + FRANC ZAVIRŠEK
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 28. 10., sv. Simon in Juda Tadej, apostola
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR
Četrtek, 29. 10., sv. Ermelinda (Linda), devica
Kopanj 17.00 + druž. STANKOVIČ, po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 30. 10., sv. Marcel, mučenec
Velika Račna 17.00 + FRANČIŠEK PERME
Ob 20.00 srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 31. 10., sv. Volbenk, škof
Kopanj 17.00 + IVAN ERČULJ, obl.

VSI SVETI, 1. 11. 2015
Kopanj
7.30
Kopanj 10.00
Kopanj 14.00

ZA ŽUPLJANE
+ MARIJA, JAKOB, IVAN KASTELIC
ZA MEDVOJNE IN POVOJNE ŽRTVE
Po sv. maši blagoslov grobov.
Ob 17.00 molitev treh delov rožnega venca za rajne.

OBVESTILA:
Danes je MISIJONSKA NEDELJA. Molimo za naše misijonarje, ki so vse
zapustili in v tujih deželah oznanjajo evangelij (veselo novico). Danes je
nabirka pri obeh sv. mašah namenjena misijonom. Vsem dobrotnikom
misijonov naj dobri Bog stotero povrne!
DUHOVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK VSEH SVETNIKOV IN VERNIH DUŠ
bo v nedeljo, 25. okt., ob 16.00 uri. Najprej bo kratka priprava na spoved,
sv. maša in spovedovanje treh spovednikov. Spodobi se, da prejmemo ta
zakrament Božjega usmiljenja za te velike praznike in svojim dragim rajnim
naklonimo popolni odpustek.
POPOLNI ODPUSTEK ni nič srednjeveškega, ampak velika dobrota, ki jo
Cerkev naklanja dragim rajnim. V prvih osmih dneh novembra naklanja
Cerkev popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2.
novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo. ČE SMO BILI PRI SPOVEDI
in obhajilu, nismo navezani na greh, izpovemo vero ter molimo po
namenu sv. očeta (npr. očenaš). Naši dragi rajni nam bodo na onem svetu
neizmerno hvaležni, če bomo to storili zanje.
MOLITEV ZA RAJNE
Po stari navadi ves mesec november molimo za naše rajne očenaše vsak
dan po sv. maši. V Kopanjskem zvonu bodo napisana imena, kateri dan v
tednu bomo za koga molili. K tem sv. mašam ste vabljeni v večjem številu.
Do 2. novembra pa se sprejema naročila, za koga naj molimo. Spisek lahko
vržete tudi v cerkvi v nabiralnik.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 25. oktober
Lucija Šteh
Natalija Gruden
Janez Starec
Kristina Gruden

730
10h

nedelja, 1. november
Mihaela Ceglar
Kristina Starec
Tatjana Zupančič
Anamarija Valentinčič

