ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1930/1931
V letu 1930 je bilo v župniji Kopanj rojenih 39 otrok, 3 v ljubljanski bolnici,
skupaj 42. Tako visoke številke že dolgo ni bilo. »Bele kuge«, hvala Bogu, še ni
med nami. Umrlo je 11 ljudi. Med njimi je bilo več starejših oseb (4 stare nad 70
let, 1 nad 81 let) in pet otrok, dva v sili krščena. Doma se je poročilo 8 parov,
oklicanih je bilo 11 parov. Med njimi je bila najmlajša nevesta stara 16 in pol let.
Sv. obhajil je bilo okoli 9.750. Kake posebne bolezni med ljudmi že dolgo ni bilo.
Splošno so bili to leto zelo zdravi in je bilo malo previdevanj (prejem sv.
zakramentov za bolnike, op. J. K.). Letošnje božične počitnice so trajale od 23.
decembra do 15. januarja 1931. Pri nas smo prosili, da bi smeli pričeti pouk z
novim letom, ker smo preje toliko zamudili, a višja šolska oblast ni dovolila!!
Leto 1931. Za letos so napovedovali zelo hudo zimo. Doslej se ta prerokovanja
niso uresničila, vsaj pri nas ne. Snega je komaj za štiri prste. Kakšen dan malo
nateguje burja, splošno pa ni posebnega mraza. Doslej je bilo največ –8 °C. Sredi
meseca je sneg skoraj ves skopnel. Nekaj dni je bilo zelo lepih, sončnih. Konec
meseca je spet zapadlo nekaj snega.
Pomanjkanje denarja se vedno bolj čuti. To se pozna pri naročanju časopisja,
ki izgublja naročnike. Kljub temu smo v naši župniji še ostali na dosedanji višini.
Za širjenje krščanskega tiska se zlasti požrtvovalno trudi dekliška Marijina družba.
V februarju je pritisnil precejšen mraz in je padlo precej snega. Ljudje precej
bolehajo za gripo (špansko), zlasti otroci. Mnogo je pljučnice. Včasih je treba iti
previdevat po dvakrat na dan.
Tudi marca je večkrat snežilo. Po najnovejšem zakonu so proste direktnega
davka in naklad družine z devet ali več živimi otroki. Te ugodnosti bodo pri nas
deležne družine: Franc Zajec, Velika Račna št. 5 (Lazar); Martin Zajec, Velika
Račna 8 (Špehar); Matija Štupnik, Velika Račna 10 (Štupnik); Franc Okorn, Velika
Račna 34 (Koščakov Francelj); Jožef Godec, Velika Račna 23 (Lipe); Alojzij Šteh,
Velika Račna 26 (Lojzov); Jožef Fink, Predole 6 (Žebran); Jožef Kastelic, Predole 14
(Kamrov); Janez Jerič, Mala Račna 21 (Besgov); Martin Mohar, Mala Račna 3
(Bregar); Jožef Bavdek, Spodnja Slivnica 43 (Kajževec); skupaj 11. Razen tega je v
župniji še 7 drugih družin, ki so imele devet ali več otrok (nekatere celo 13), a ne
živijo več skupaj.
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Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 7, leto: IX, 3. april 2016

VELIKONOČNA SKRIVNOST V ZAKRAMENTIH CERKVE
224. Kaj so zakramenti in kateri so?
Zakramenti so učinkovita znamenja milosti, ki jih je postavil Kristus ter
jih izročil Cerkvi. Po njih se nam podeljuje božje življenje. Zakramentov
je sedem: krst, birma, evharistija, pokora, bolniško maziljenje, sveti red
in zakon.
225. V kakšnem odnosu so zakramenti do Kristusa?
Skrivnosti Kristusovega življenja so temelji tistega, kar odtlej Kristus po
služabnikih svoje Cerkve deli v zakramentih.
226. Kakšno je razmerje med zakramenti in Cerkvijo?
Kristus je zakramente zaupal svoji Cerkvi. Ti so "zakramenti Cerkve" v
dvojnem pomenu: so "po njej", ker so dejanja Cerkve, ki je zakrament
Kristusovega delovanja. So "zanjo", kolikor gradijo Cerkev.
227. Kaj je zakramentalno neizbrisno znamenje?
Neizbrisno znamenje je duhovni pečat, ki ga podelijo zakramenti krsta,
birme in svetega reda. Je obljuba in jamstvo božjega varstva. V moči
tega pečata je kristjan upodobljen po Kristusu, na različen način
deležen njegovega duhovništva in pripada Cerkvi v skladu z različnimi
stanovi in vlogami. Kristjan je torej posvečen za bogočastje in služenje
Cerkvi. Ker je ta pečat neizbrisen, prejmemo zakramente, ki ga vtisnejo,
samo enkrat v življenju.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 4. 4., sv. Izidor Seviljski
Kopanj 19.00 + FRANČIŠEK PERME, ml. (cerkev)
Torek, 5. 4., sv. Vincencij Rerrer, duhovnik
Kopanj 19.00 + GOR. VRBETOVI (cerkev)
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 6. 4., sv. Irenej, škof
Kopanj 19.00 + ŠTEFKA PALČAR, 7. dan, (cerkev)
Četrtek, 7. 4., sv. Aleksander, mučenec
Kopanj 19.00 + ALOJZIJA, JANEZ, ANA PERME
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 8. 4., sv. Maksim, mučenec
Kopanj 19.00 + MARIJA, ANTON ŠTUPNIK
Sobota, 9. 4., sv. Maksim Aleksandrijski, škof
Kopanj 19.00 + JANEZ JERIČ
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 10. 4. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VIKTOR PRISTOV, župnik
Po maši sestanek za starše prvoobhajancev.
Ponedeljek, 11. 4., sv. Stanislav, škof
Velika Račna 19.00 + FANI KASTELIC, obl.
Torek, 12. 4., sv. Julij, papež
Kopanj 19.00 + JOŽE SEVER
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 13. 4., sv. Martin I., papež, mučenec
Kopanj 19.00 + IVANA, ALOJZ PERKO
Četrtek, 14. 4., sv. Lidvina, devica
Kopanj 19.00 + DRUŽINA MEŽAN
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 15. 4., sv. Helena, kneginja
Kopanj 19.00 + JAKOB KASTELIC in JURJEVI
Kopanj 20.00 + MARIJA DREMELJ, 30. dan
Ob 20h srečanje za mladino. Lepo vabljeni!
Sobota, 16. 4., sv. Bernardka Lurška, devica
Kopanj 19.00 + LUDVIK KRIŽMAN

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 17. 4. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDOLF PODRŽAJ

OBVESTILA:
Danes, na nedeljo BOŽJEGA USMILJENJA, bomo blagoslovili podobo
usmiljenega Jezusa.
Jezus je sv. Faustini Kowalski govoril: »Hči moja, govori vsemu svetu o
mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja
zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel
polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sv. spoved in prejel
obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se
nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da
praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.«
V nedeljo, 10. aprila, bo po 10. maši SESTANEK ZA STARŠE
PRVOOBHAJANCEV. Vabljeni!
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.«
SDM 2016: Blagor usmiljenim
Papež letos vabi mlade na mednarodno srečanje v Krakow (Poljska).
Potekalo bo od 26. 7. do 31. 7. (Več najdete na http://www.drustvoskam.si/sdm/30_info_in_prijave.php)
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 10. april
Marjeta Valentinčič
Natalija Gruden
Jože Berdajs
Zala Kuhelj

730
10h

nedelja, 17. april
Mihaela Ceglar
Nada Kastelic
Anton Kušar
Ivanka Šircelj-Žnidaršič

