ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1929
Dne 18. junija je bilo na izletu na Kopanju nekaj šolskih otrok iz
Dobrepolja. Dne 23. junija je bilo v župni cerkvi prvo sv. obhajilo, ki ga je
prejelo 15 otrok.
V župniji se je osnoval v okrilju prosvetnega društva odbor za postavitev
spomenika padlim vojakom v svetovni vojni. Še to poletje se bo skušalo
postaviti spomenik.
Od kresa do srede julija je precej deževalo, nato je nastopilo bolj suho
vreme. Letina kaže dobro. Na veliki šmaren je bilo zelo veliko romarjev.
Pomagala sta dr. Jere in p. Bazilij Štupnik.
Ljudje ne pomnijo tako dobre letine, kot je letošnja. Vsega se je
pridelalo v obilici, zlasti krompirja in koruze. Zelo polne so bile češplje in
hruške.
Dne 1. nov. smo opazovali sončni mrk (od 10. do 3. ure), ki se je zaradi
oblakov le malo videl. Do srede meseca je bilo zelo deževno vreme, v noči
od 14. na 15. nov. pa je zapadel prvi sneg. Do srede decembra je bilo lepo
vreme, 19. pa je spet snežilo. Padlo je kakih 15 cm snega.
V letu 1929 je bilo rojenih 22 otrok, umrlo 14 ljudi, doma se je
poročilo 8 parov.
Leto 1930. Januarja je bilo večinoma deževno, nekajkrat je padal sneg, a
mraza ni bilo. Nekoliko bolj mrzel je bil februar, a le okrog desetega je bilo
–8 °C.
Dne 22. marca je umrl posestnik boštanjskega gradu baron Ludvik
Lazzarini v 82 letu starosti. Bolan je bil le nekaj dni.
V naši župniji imamo zdaj 7 radioaparatov: 2 na Kopanju in 5 v Mali
Račni oz. na Čušperku.
Dne 13. in 27. aprila je tukajšnje prosvetno društvo uprizorilo
Finžgarjevo dramo Veriga. Obakrat je bila udeležba zelo obilna, igralci so
zelo dobro rešili svoje vloge.
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_11_29.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 24, leto: VIII, 29. november 2015

"VERUJEM ... VSTAJENJE MESA"
204. Kakšen je odnos med Kristusovim in našim vstajenjem?
Kakor je Kristus resnično vstal od mrtvih in živi na veke, tako bo On sam
poslednji dan obudil z nerazpadljivim telesom vse: "tisti, ki so delali
dobro, bodo vstali k življenju, tisti pa, ki so delali hudo, bodo vstali k
obsodbi" (Jn 5,29).
205. Kaj se ob smrti zgodi z našim telesom in našo dušo?
Ob smrti, ločitvi duše od telesa, zapade človekovo telo minljivosti
(trohljivosti), medtem ko gre duša, ki je neumrljiva, naproti srečanju z
božjo sodbo in čaka, da se bo spet združila s telesom, ko bo ob
Gospodovi vrnitvi vstalo spremenjeno. Razumevanje načina, kako se bo
izvršilo vstajenje, pa presega zmožnost naše predstave in našega
razuma.
(Katekizem katoliške Cerkve)
MOLITEV ZA RAJNE še v novembru: +Steržaj, Pušlar, Janez Strnad; -+Lukežkovi, Andreja Rački, Lipetovi; --+Lovretovi, Marija, Peter, Franc,
Marija, Alojz, Marija, Jožefa Potokar; Andrejčevi iz Gabrja, Dobarjevi:
Janez, Ivana, Neža, Marija Strah; Hostnikovi, Martin, Martina, Terezija;
Nejc Rihtaršič, Celestina in Stane Bahovec, Janežič Franc, Marija, Marjan,
Franc; Franc, Marjan, Angela Potokar; pok. kopanjski župniki, duše v vicah.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 30. 11., sv. Andrej, apostol
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK PERME, ml.
Torek, 1. 12., sv. Edmund, mučenec
Kopanj 17.30!! V ČAST KOPANJSKI MATERI BOŽJI
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 2. 12., sv. Bibijana (Vivijana), mučenka, molitve k sv. Jožefu
Kopanj 17.00 + DRUŽ. VALENTINČIČ, MOHAR, BIZJAK
Četrtek, 3. 12., sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
Kopanj 17.00 + ALOJZ PERKO, po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 4. 12., sv. Janez Damaščan, duhovnik, obiskovanje bolnikov
Kopanj 17.00 V ZAHVALO KOPANJSKI MATERI BOŽJI
Prva sobota, 5. 12., sv. Saba (Sava), opat, molitve za duhovne poklice
Kopanj 17.00 + IVANA PERKO, obl.
2. ADVENTNA NEDELJA, 6. 12. 2015, SV. NIKOLAJ (MIKLAVŽ)
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA ŠTEH, obl. (M. Račna)
Ponedeljek, 7. 12., sv. Ambrož, škof
Kopanj 17.00 + CELESTINA BAHOVEC
TOREK, 8. 12., BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE,
slovesni praznik, začetek leta Božjega usmiljenja
Kopanj
9.00 + ANA, obl., ANTON, FRANC TONKLI
Kopanj 17.00 + MARIJA ZAJEC, obl. (Zrnčeva)
Sreda, 9. 12., sv. Valerija, mučenka
Kopanj 17.00 + LJUBO LAVRIČ
Četrtek, 10. 12., Loretska Mati Božja
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ, po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 11. 12., sv. Damaz, papež
Kopanj 17.00 + IGNACIJ KASTELIC, JAMNIKOVI
Sobota, 12. 12., Devica Marija iz Guadalupeja
Kopanj 17.00 + ALOJZIJA ŠTUPNIK
3. ADVENTNA NEDELJA, 13. 11. 2015
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STARŠI MEŽAN

OBVESTILA:
Med tednom bodo v zimskem času sv. maše v učilnici. Ker smo dobili
novo, majhno monštranco za v kapele, bo ob četrtkih češčenje sv.
Rešnjega Telesa tudi v učilnici.
V sredo, 2. dec., ob 19.00 bo seja župnijskega pastoralnega sveta. Vsi
člani lepo vabljeni.
Prihodnjo nedeljo je god sv. Miklavža. Za pridne otroke bo prišel v
nedeljo, 6. dec., po 10. maši.
Po papeževi odločbi se na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije,
8. dec., začne jubilejno leto Božjega usmiljenja, da bi se še bolj zavedali,
kako neskončno je Bog usmiljeni oče za vsakega, ki se k njemu obrne,
posebej v zakramentu sv. spovedi.
V nedeljo, 13. dec., bo po 10. maši roditeljski sestanek za starše 4., 5., 6.,
7., 8. in 9. razreda. Tu so tudi bodoči birmanci. Vsi lepo vabljeni.
Mladi (animatorji) iz kopanjske župnije smo si letos zadali cilj, da faranom
odnesemo vsaj kakšen kanček skrbi. V ta namen vam bomo priskrbeli
(nabrali) MAH ZA JASLICE, ki ga boste župljani lahko prejeli na našem
»ADVENTNEM SEJMU«. Ta bo potekal na 3. adventno nedeljo, 13. dec.,
po obeh sveti mašah. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za ogrevanje
cerkve v mrzlih počitniških dneh.
Po družinah vsak dan molite za Božjo ustanovo – družino. Molite tudi
molitev k sv. Jožefu za družine. »Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin,
pravični in čisti. Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in
blagoslovljen je Jezus, sad Device Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef,
vredni varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi
nam Božjo Modrost, sedaj in ob naši smrtni uri. Amen.«
Delavci so z dvigalom napeljali po zvoniku župnijske cerkve dva kraka
novega strelovoda. Tako je zvonik bolj zavarovan proti streli.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 6. december
Alojz Kovšca
Janja Bahovec
Zala Kuhelj
Aleš Kastelic

730
10h

nedelja, 13. december
Marija Novak
Jožef Valentinčič
Nino Šafar
Mateja Ceglar

