ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1930
Pričela se je akcija, da se Čušperk odcepi od Male Račne ter se ustanovi
samostojna vas. Ob tej priliki se je vnela huda debata po časopisih »pro«
in «contra«. Dne 4. avgusta smo pričeli barvati zvonikovo streho, ki je bila
leta 1916, ko so rekvirirali baker za vojno, oropana bakra in potem pokrita
s pločevino. Delo je prevzel kleparski mojster Fink iz Žalne. Delo je z
materialom vred stalo 1001 dinarjev.
Na veliki šmaren je bilo nekaj manj romarjev kot sicer. Oplašilo jih je
slabo vreme prejšnji dan. Na praznik pa je bil zelo lep dan. Ves avgust od
17. dalje je bil lep in zelo topel. Proti koncu meseca so že začeli kopati
krompir. Na jesen, zlasti oktobra, je precej deževalo. Vendar pa je bil
november, zlasti druga polovica, tako lep, da smo si mogli napraviti drv in
stelje. Letina je bila splošno prav dobra, le sadja ni bilo nič.
Ob koncu novembra je odšel načelnik postaje na Čušperku g. Zdravko
Škof za načelnika v Šmarje. Pri nas je bil zelo priljubljen. Bil je krščanski
mož. Na njegovo mesto je prišel g. Marolt.
Kmetsko ljudstvo čuti zadnji čas zelo hudo splošno gospodarsko krizo.
Cena vsem pridelkom, zlasti žitu, je nenavadno hitro padla, živina nima
nikakršne cene (prašiči po 8 do 10 dinarjev za kg), industrijski izdelki in
špecerijsko blago pa je še vedno enako drago, davki in doklade rastejo od
dne do dne. Zelo občutna bremena je naložila država občinam, ki morajo v
ta namen najemati posojila.
Župna cerkev je založila razglednice s sliko Marijino Vnebovzetje iz
velikega oltarja, ki jih je natisnila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celju. 1000
izvodov je stalo 230 dinarjev. Sliko je naslikal Anton Cebej leta 1769. Ljudje
jih radi kupujejo. Nekaj sto izvodov so jih prevzele tukajšnje trgovine.
V kapeli na Čušperku je z dovoljenjem škofijskega ordinariata sv. maša
tudi ob nedeljah in praznikih, ki jo oskrbuje g. Janez Jereb, upokojeni
škocjanski župnik, ki se je v začetku oktobra naselil v župniji. Stanuje na
Čušperku poleg gradu.
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/2016_01_24.pdf
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Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 2, leto: IX, 24. januar 2016

"VERUJEM ... VEČNO ŽIVLJENJE"
214. V čem bo poslednja sodba?
Poslednja (vesoljna) sodba bo obstajala v razsodbi o blaženem življenju
ali o večni kazni, ki jo bo Gospod Jezus izrekel ob svoji vrnitvi kot sodnik
živih in mrtvih glede "pravičnih in krivičnih" (Apd 24,15), ki bodo vsi
zbrani okoli njega. Zaradi te poslednje sodbe bo vstalo telo deležno
plačila, ki ga je duša imela v posebni sodbi.
215. Kdaj se bo izvršila ta sodba?
Poslednja sodba se bo izvršila ob koncu sveta. Samo Bog ve za dan in
uro te sodbe.
216. Kaj je upanje na novo nebo in novo zemljo?
Po poslednji sodbi bo vesoljstvo samo, rešeno suženjstva razpadljivosti,
deležno Kristusove slave z nastopom "novih nebes" in "nove zemlje" (2
Pt 3,13). Tako bo dosežena polnost božjega kraljestva ali dokončno
uresničenje božjega odrešenjskega načrta, ki je bil "spet zediniti v
Kristusu kot eni glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji" (Ef 1,10).
Bog bo tedaj "vse v vsem" (1 Kor 15,28), v večnem življenju.
217. Kaj pomeni amen, ki sklene našo veroizpoved?
Hebrejska beseda amen, s katero se končajo tudi zadnja knjiga Svetega
pisma, nekatere novozavezne molitve in bogoslužne molitve Cerkve,
pomeni našo zaupno in popolno pritrditev vsemu, kar smo izpovedali,
da verujemo; pomeni popolnoma zaupati Njemu, ki je nepreklicni
"Amen" (Raz 3,14): Kristus Gospod.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 25. 1., spreobrnitev apostola Pavla
Kopanj 17.00 + FRANC ZAVIRŠEK (učilnica)
Torek, 26. 1., sv. Timotej in Tit, škofa
Kopanj 17.30 + RUDI MIKLAVČIČ (učilnica)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 27. 1., sv. Angela Merici, devica
Kopanj 17.00 + ANGELA PATE (učilnica)
Četrtek, 28. 1., sv. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
Kopanj 17.00 + JOŽEF PODERŽAJ (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 29. 1., sv. Valerij, škof
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK PERME, ml. (učilnica)
Sobota, 30. 1., sv. Hijacinta, tretji red
Kopanj 17.00 + ANA PERME (učilnica)
4. NEDELJA MED LETOM, 31. 1. 2016, NEDELJA SV. PISMA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE, pušica za ogrevanje cerkve
Kopanj 10.00 + BOJAN ZAJC, pušica za ogrevanje cerkve
Ponedeljek, 1. 2., sv. Brigita, opatinja
Kopanj 17.00 + IVAN ERKER (učilnica)
Torek, 2. 2., JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA, praznik, blagoslov sveč
Kopanj
9.00 + DUHOVNIK FRANCE LOKAR
Kopanj 17.00 + MILAN, obl., STARŠI LUŽNIK
Sreda, 3. 2., sv. Blaž, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + STANISLAV BAHOVEC (cerkev)
Četrtek, 4. 2., sv. Jožef Leoniški, misijonar
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK PERME, st. (učilnica)
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 5. 2., sv. Agata, devica in mučenka, obiskovanje bolnikov
Kopanj 17.00 + ANA, JOŽE AHČIN (učilnica)
Prva sobota, 6. 2., sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci
Kopanj 17.00 + ZOGARJEVI (cerkev)
5. NEDELJA MED LETOM, 7. 2. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, PEPCA BIZJAK

OBVESTILA:
Tisti, ki ste naročili Družinsko pratiko, jo lahko dobite.
V nedeljo, 31. januarja, je pušica pri obeh sv. mašah za ogrevanje cerkve.
Bog povrni!
Na god sv. Blaža se pri maši deli blagoslov sv. Blaža. Duhovnik moli nad
vernikom: »Na priprošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog obvaruje
bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.«
ZAHVALA gasilcem za prevoz kolednikov na srečanje v Šentvid. Bog povrni!
V petek, 15. jan., je prišel s Kopanja signal za vaše mobitele. Sedaj ne bo
treba več hodit pred hišo …
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.«
V soboto, 30. jan., bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu Dan oprtih vrat.
Vabljeni, da si ga ogledate.

BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 31. januar
Jožef Valentinčič
Stanka Kovšca
Jože Berdajs
Zala Kuhelj

730
10h

nedelja, 7. februar
Marija Novak
Lucija Šteh
Nino Šafar
Anamarija Valentinčič

