ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1930
Dne 29. junija popoldne je prišla na Kopanj dekliška Marijina
kongregacija iz Križank v Ljubljani (32 članov) s svojim voditeljem g.
priorjem p. Valerijanom Učakom. Domača dekliška Marijina družba jih je
sprejela z zastavo. Prednica Jerica Bradač jim je spregovorila nekaj besed v
pozdrav. Nato so imeli v cerkvi pete litanije Matere Božje.
Ta mesec je bil večinoma suh. Sena je bilo malo.
Dne 2. julija smo dobili krasen nov oltarni prt (antipendij), ki sta ga
brezplačno izdelali gdč. baronesa Zofija Sommaruga in gdč. pl. Laschan
Ulrika s Čušperka.
Mesec julij je bil večji del deževen in hladen. Ponekod so bili tudi viharji
(v Kranju, severni Italiji), ki so povzročili mnogo škode. V drugi polovici
meseca se je pojavila nenavadna množina gob. Ljudje so z njimi precej
zaslužili. – V Rebri so ljudje videli tolpo divjih prašičev, ki so se pritepli
bržkone s Hrvaškega.
S 1. avgustom so se poslovili od ljubljanske škofije prevzvišeni gospod
knez in škof dr. Anton Bonaventura Jeglič in odšli v pokoj v Gornji grad. Z
istim dnevom so nastopili novi škof, dosedanji koadjutor, prevzvišeni g. dr.
Gregor Rožman. Ad multos annos!
Dne 28. julija se je začelo delo pri šolski stavbi, ki se bo dvignila za eno
nadstropje. (Glej priloženi dopis iz »Domoljuba«!)
1. 8. 1930 »Domoljub«
Naša šola.
(Kopanj in Račna)

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
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KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 26, leto: VIII, 27. december 2015

"VERUJEM ... VEČNO ŽIVLJENJE"
206. Kaj pomeni umreti v Kristusu Jezusu?
Pomeni umreti v Božji milosti, brez smrtnega greha. Verujoči v Kristusa
more tako po njegovem zgledu preoblikovati svojo smrt v dejanje
pokorščine in ljubezni do Očeta. "Zanesljiva je beseda: če s Kristusom
umremo, bomo z njim tudi zaživeli" (2 Tim 2,11).
207. Kaj je večno življenje?
Večno življenje je življenje, ki se bo začelo takoj po smrti. Ne bo imelo
konca. Pred njim bo za vsakega posebna sodba, izvršena po Kristusu,
sodniku živih in mrtvih, in bo potrjena s poslednjo sodbo.
208. Kaj je posebna sodba?
Je sodba takojšnjega povračila, ki ga vsakdo ob smrti prejme od Boga v
svoji neumrljivi duši po svoji veri in po svojih delih. To povračilo je
takojšnji vstop v nebeško blaženost, neposredno ali po ustreznem
očiščevanju, ali pa vstop v večno pogubljenje v peklu.
209. Kaj razumemo z "nebesi"?
Z "nebesi" razumemo stanje najvišje in dokončne sreče. Tisti, ki
umrjejo v Božji milosti in ne potrebujejo nadaljnjega očiščevanja, so
zbrani okoli Jezusa in Marije, angelov in svetnikov. Tako sestavljajo
nebeško Cerkev, kjer gledajo Boga "iz obličja v obličje" (1 Kor 13,12),
živijo v občestvu ljubezni s presveto Trojico in prosijo za nas.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 28. 12., Nedolžni otroci
Kopanj 17.00 + MARIJA ZABUKOVEC, 7. dan (cerkev)
Torek, 29. 12., sv. Tomaž Becket, David, kralj
Kopanj 17.00 + JOŽE, druž. AHČIN (cerkev)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 30. 12., sv. Feliks I., papež
Kopanj 17.00 + ŽUPNIK VIKTOR PRISTOV (cerkev)
Četrtek, 31. 12, drugi sveti večer
Kopanj 17.00 + JAKOB, druž. KASTELIC (cerkev)
PETEK, 1. 1. 2016, MARIJA, BOŽJA MATI, NOVO LETO, DAN MIRU
Kopanj
7.30 + druž. KEBE
Kopanj 10.00 + JOŽE KREMENŠEK, obl.
Sobota, 2. 1., sv. Bazilij in Gregor Nacijanški, škofa, prva sobota
Kopanj 17.00 + ANA SELAN (učilnica)
2. NEDELJA PO BOŽIČU, 3. 1. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ MEHLE, obl.
Ponedeljek, 4. 1., sv. Angela, redovnica
Kopanj 17.00 + STANISLAV BAHOVEC, 1. obl. (učilnica)
Torek, 5. 1., sv. Emilijana (Milena), devica, tretji sveti večer
Kopanj 17.00 + ANA PERME (učilnica)
SREDA, 6. 1., GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, TRIJE KRALJI
Kopanj
9.00 + FRANČIŠEK PERME, st.
Kopanj 17.00 + MARIJA ZABUKOVEC
Četrtek, 7. 1., sv. Rajmund, duhovnik
Kopanj 17.00 + ANA TRUDEN (učilnica)
Petek, 8. 1., sv. Severin, opat
(učilnica)
Kopanj 17.00 + STANISLAVA, FRANC FINK, ALOJZIJA AHČIN
Sobota, 9. 1., sv. Hadrijan, opat
Kopanj 17.00 + MARIJA, JOŽE ZABUKOVEC (učilnica)
NEDELJA, 10. 1. 2016, JEZUSOV KRST
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC, JOŽEFA, FRANCI NOVAK

OBVESTILA:
Srečno in blagoslovljeno novo leto želim vsem župljanom in krajanom!
Janez Kebe, župnik
KOLEDNIKI – birmanci vas bodo obiskali v nedeljo, 3. januarja, dopoldne in
popoldne in zbirali darove za misijone slovenskih misijonarjev po svetu.
Darove bomo takoj oddali Misijonskemu središču v Ljubljani. Vsem
darovalcem že vnaprej Bog povrni!
Otroci naj svoje darove, ki so jih dajali v škatlico iz adventnega koledarja,
prinesejo k jaslicam. Vse darove za misijone bomo posredovali
Misijonskemu središču v Ljubljani.
Vabljeni ste, da opravite pobožnost petih prvih sobot, ki se lahko
prenesejo na nedelje, (spoved, sv. obhajilo, rožni venec, 15 minut
premišljevanja o Marijinem življenju), kot pripravo na obisk kipa fatimske
Matere Božje v Sloveniji.
Novoletna statistika: V letu 2015 je bilo 6 krstov: 2 iz Velike Račne, 2 z
Velike Ilove Gore, 1 iz Male Račne, 1 iz druge župnije (lansko leto 3 krsti); 4
poroke (lani 7 porok); 9 pogrebov (5 moških, 4 ženske, povprečna starost
79,5 let, lani 6 pogrebov); sv. obhajil 15.500. Vidimo, da je več pogrebov
kot krstov.

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 3. januar
Božo Perko
Nada Kastelic
Maja Mehle
Marjeta Srdarev

730
10h

nedelja, 10. januar
Darinka Okorn
Gregor Valentinčič
Kristina Gruden
Janez Starec

