ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1930
1. 8. 1930 »Domoljub«
Naša šola
(Kopanj in Račna)

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 1, leto: IX, 10. januar 2016

Te dni, 28. julija, smo pričeli z nadzidavo osnovne šole, ki se bo dvignila za eno
nadstropje. Bila je že skrajna potreba, ker dosedanji prostori niso več ustrezali
svojemu namenu. Nekdanja kuhinja in shramba v prizemlju se bosta obenem z
malenkostnimi stroški preuredili za gospodinjske tečaje, kar bo za naš kraj
neprecenljive koristi. Zidarsko delo je prevzel domačin Anton Ljubič s Spodnje
Slivnice, ki je dovršil že več podobnih stavb v splošno zadovoljnost. – Nekateri
nerazsodni ljudje begajo občane, češ, kakšna neznosna bremena so se jim naložila
s prezidavanjem šole. Prezidavo šolskega poslopja zahteva višja oblast in ne more
občina glede tega sama prav nič odločati. Da pa je prezidava nujno potrebna,
mora uvideti tudi slepec. Omejila so se vsa dela na najpotrebnejše, pri čemer nam
je šla na roke tudi višja upravna in šolska oblast, ki je upoštevala gmotne razmere
občine. Upamo, da nam bo tudi banska uprava izposlovala kar mogoče izdatno
državno podporo, ker je občina mala in siromašna. Občinska uprava bo pa tudi
našla način, da se bodo stroški primerno na daljšo dobo porazdelili, tako da občani
teh bremen ne bodo preveč občutili. In še eno: čim več bodo občani prispevali s
prostovoljno tlako, tem manj bo izdatkov. Zato upamo, da bo vsak po svojih
močeh z veseljem pomagal pri stavbi, kajti edino na ta način se bodo stroški
zmanjšali, ne pa s hujskanjem in zabavljanjem. – V naši dolini smo letos izredno
zdravi. Šele dva mrliča imamo, rojstev pa že 21. Tudi letina je dosti dobra, le sena
je bilo malo. Otavo zelo uničujejo drobne kobilice, ki jih po nekaterih travnikih kar
mrgoli.
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"VERUJEM ... VEČNO ŽIVLJENJE"
210. Kaj so vice?
Vice so stanje tistih, ki umrejo v božjem prijateljstvu, a čeprav jim je
njihovo večno zveličanje zagotovljeno, še vedno potrebujejo očiščenja,
da bi vstopili v nebeško blaženost.
211. Kako moremo pomagati dušam v vicah pri očiščevanju?
V moči občestva svetih morejo verniki, ki še potujejo na zemlji,
pomagati dušam v vicah tako, da zanje molijo in predvsem darujejo
evharistično daritev, pa tudi miloščino, odpustke in spokorna dela.
212. V čem obstaja pekel?
Pekel obstaja v večni obsojenosti tistih, ki po svobodni izbiri umrjejo v
smrtnem grehu. Glavna kazen pekla obstaja v večni ločenosti od Boga, v
katerem edinem ima človek življenje in večno blaženost, za kateri je bil
ustvarjen in po katerih hrepeni. Kristus izreka to stvarnost z besedami:
"Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj!" (Mt 25, 41).
213. Kako se sklada obstoj pekla z neskončno božjo dobroto
Bog, ki je ustvaril človeka svobodnega in odgovornega, vsekakor
spoštuje njegove odločitve in hoče, "da bi vsi stopili na pot
spreobrnjenja" (2 Pt 3,9). Zato je človek sam, ki se v polni avtonomiji
prostovoljno izključi iz občestva z Bogom, če do trenutka svoje smrti
vztraja v smrtnem grehu ter zavrača božjo usmiljeno ljubezen.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 11. 1., sv. Pavlin Oglejski, škof
Kopanj 17.00 + IVANA BRODNIK, JOŽEFA STARC (učilnica)
Torek, 12. 1., sv. Tatjana, mučenka
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK ŠKODA, obl.
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 13. 1., sv. Hilarij (Radovan), škof
Kopanj 17.00 + MARIJA BRODNIK, obl.
Četrtek, 14. 1., sv. Odon (Oton), opat
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 15. 1., sv. Mihej, prerok
Kopanj 17.00 + druž. PODRŽAJ (MOHORJEVI)
Ob 20h srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 16. 1., sv. Honorat, škof
Kopanj 17.00 + ANTON PAJK, obl. (učilnica)
2. NEDELJA MED LETOM, 17. 1. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ
Ponedeljek, 18. 1., sv. Marjeta Ogrska, kneginja
Kopanj 17.00 + MARIJA ZABUKOVEC, 30. dan (cerkev)
Torek, 19. 1., sv. Makarij, opat
Kopanj 17.00 + MARIJA ŠKODA, JANEZ BREGAR (učilnica)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 20. 1., sv. Fabijan, papež in mučenec
Kopanj 17.00 + JOŽE, IVAN KASTELIC (učilnica)
Četrtek, 21. 1., sv. Neža (Janja), devica in mučenka
Kopanj 17.00 + MINKA PALČAR, 11. obl. (cerkev)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 22. 1., sv. Vincencij, mučenec
Kopanj 17.00 + MARIJA PODERŽAJ (učilnica)
h
Ob 20 srečanje za mlade, vabljeni tudi lanski 9. razred!
Sobota, 23. 1., sv. Henrik, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR, 5. obl. (učilnica)

3. NEDELJA MED LETOM, 24. 1. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC TONKLI, obl.

OBVESTILA:
ZAHVALA kolednikom, staršem in darovalcem, ki ste oznanjali Jezusovo
rojstvo in zbirali darove za misijone slovenskih misijonarjev po svetu.
Zbrali ste 1030 evrov. Vsem Bog povrni! Kot priznanje je za kolednike
ljubljanske nadškofije srečanje v soboto, 16. jan., ob 9.30 v Škofovih
zavodih v Šentvidu. Gost srečanja bo bivši misijonar Izidor Grošelj. Po
malici bo nastopil »čarovnik« Grega. Prosim starše, da bi omogočili prevoz.
Kot sem omenil v pridigi, naj se otroci naučijo kitico iz pesmi
Otona Župančiča »Naše luči«:
»ODGOVÔRI, CICIBAN: KAJ JE NAŠA ZADNJA LUČ?
NAŠA ZADNJA LUČ JE DUH: VSE JE MRAČNO,
DUH NAM SEVA, K BOGU POTA RAZODEVA.«
Po družinah molite 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.«
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. OSTANITE ZVESTI NAROČNIKI
VERSKEGA TISKA! NAJ GA V VAŠI HIŠI NE NADOMEŠČA RUMENI TISK!
Prihodnjo nedeljo, 17. jan., bo po 10. maši sestanek za starše 1., 2. in 3.
razreda. Vsi lepo vabljeni.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 17. januar
Marija Krampelj
Bronislava Fröhlich
Tatjana Zupančič
Jožica Fink

730
10h

nedelja, 24. januar
Alojz Kovšca
Jana Bahovec
Bernarda Zajc
Alenka Cimerman

