ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1931
Letos so dobile vse hiše nove hišne številke (po 9 dinarjev) in tudi vasi
nove table z napisi krajev. Dne 19. marca smo opravljali po cerkvah od
jugoslovanskih škofov odrejene molitve za naše zatirane brate v Italiji. Od
začetka marca se hrani v kapeli na Čušperku sv. Rešnje telo z dovoljenjem
g. škofa oziroma sv. stolice. Kapela si je v ta namen oskrbela ličen mali
ciborij.
Dne 1. aprila se je začelo v vsej državi popisovanje prebivalstva. V občini
Račna so bili popisovalci g. šolski upravitelj Fr. Čuk, učiteljica Vekoslava
Trtnikova in župnik Ivan Kogovšek. Razen oseb so se popisovala tudi
poljedelska gospodarstva (obseg in površina zemljišč, posevki, pridelki,
sadno drevje, živina itd.). Pri nas je bilo popisovanje zaključeno 19. aprila
1931. Po tem popisovanju šteje občina Račna 648 dne 1. aprila prisotnih
prebivalcev. Začasno odsotnih jih je bilo 18. Spodnja Slivnica ima skupaj
308 prebivalcev in 12 začasno odsotnih. Župnija Kopanj šteje torej 974
prebivalcev (začasno odsotni so všteti).
Ves mesec april je bil hladen in deževen, 14. aprila je celo zapadlo 3
prste snega. O sv. Juriju ni bilo še nikjer videti zelenja. Od 7. do 10. maja
smo prekrili vso streho na cerkvi. Delo je izvršil Janez Mencin iz Male
Račne št. 15 (Rojc). Opeka se je preložila tudi na gospodarskih poslopjih.
Znova smo vložili prošnjo za napeljavo elektrike v naši dolini. Na binkoštno
nedeljo, 24. maja, smo praznovali 25-letnico ustanovitve naše dekliške
Marijine družbe s primerno cerkveno slovesnostjo. Cerkveni govor je imel
vseuč. prof. dr. Andrej Snoj iz Ljubljane.
Zadnji teden v maju se je temeljito popravila pot iz Predol preko njiv v
Račno (do križa). Skozi gozd so se razstrelile skale in pot se je poravnala.
Preko polja so se položile betonske cevi za kanale. Od 1. junija dalje vozi
skozi Račno avtobus (podjetnik Pečnikar) na progi Struge–Ljubljana. Dne
28. junija so bili na Kopanju na izletu cerkveni pevci z Vrhnike z g.
dekanom Ketejem.

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 8, leto: IX, 17. april 2016

VELIKONOČNA SKRIVNOST
V ZAKRAMENTIH CERKVE
228. Kakšen je odnos zakramentov do vere?
Zakramenti vero ne le predpostavljajo, ampak jo z besedami in obredi
tudi hranijo, krepijo in izražajo. Kadar Cerkev obhaja zakramente,
izpoveduje od apostolov prejeto vero. Zato velja stari rek: "Lex orandi,
lex credendi", to je: Cerkev veruje tako, kakor moli.
229. Zakaj so zakramenti učinkoviti?
Zakramenti delujejo ex opere operato ("iz samega dejstva, da je dejanje
izvršeno"). Kajti Kristus sam deluje v njih in posreduje milost, ki jo
označujejo, neodvisno od osebne svetosti delivca. Vendar so sadovi
zakramentov odvisni tudi od pripravljenosti prejemnika.

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

230. Zakaj so zakramenti potrebni za zveličanje?
Zakramenti so vernim potrebni za zveličanje, tudi če vsi zakramenti niso
podeljeni vsakemu posameznemu verniku. Podeljujejo namreč
zakramentalne milosti, odpuščanje grehov, božje posinovljenje,
upodabljanje po Kristusu Gospodu in pripadnost Cerkvi. Sveti Duh
ozdravlja in preoblikuje tiste, ki jih prejmejo.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2016_04_17.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 18. 4., sv. Evzebij, škof
Kopanj 19.00 + IVANA, JANEZ STRAH, JOŽEFA POTOKAR
Torek, 19. 4., sv. Marcel, mučenec
Kopanj 19.00 + FRANC ŠKODA, MARIJA BREGAR, obl.
Po maši molitveno občestvo. Lepo vabljeni!
Sreda, 20. 4., sv. Teotim, škof
Kopanj 19.00 + JOŽE, TEREZIJA JAMNIK
Četrtek, 21. 4., sv. Anzelm, škof
Kopanj 19.00 V ČAST SV. JOŽEFU ZA BLAGOSLOV V ZAKONU
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 22. 4., sv. Hugo, škof
Kopanj 19.00 + MEŽNARJEVI in KOCMANOVI
h
Ob 20 srečanje za mladino. Lepo vabljeni!
Sobota, 23. 4., sv. Jurij, mučenec
Čušperk 15.00 BLAGOSLOV KONJ
Kopanj 19.00 + FRANCI, LOJZKA LENARČIČ
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 24. 4. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ NUČIČ
Ponedeljek, 25. 4., sv. Marko, evangelist
Kopanj 19.00 + ALOJZ MRAMOR
Torek, 26. 4., Marija, Mati dobrega sveta
Ljubljana – stolnica
18.30
+ DRUŽINA KEBE IN DOBROTNIKI
Sreda, 27. 4., sv. Cita, dekla in devica
Kopanj 19.00 + MATIJA ZAJEC, obl.
Četrtek, 28. 4., sv. Ludvik Montfortski, duhovnik
Kopanj 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
Po maši priprava na prvo sv. obhajilo prvoobhajancev in staršev.
Petek, 29. 4., sv. Katarina Sienska, devica, sozavetnica Evrope
Kopanj 19.00 + IVAN MENARD, obl.
Po maši priprava na prvo sv. obhajilo prvoobhajancev in staršev.
Sobota, 30. 4., sv. Rozamunda, spokornica
Kopanj
9.00 + ŠTEFKA PALČAR, 30. dan
Po maši priprava na prvo sv. obhajilo – spoved za otroke in starše.

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 1. 5. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANA, JOŽE OVEN
SLOVESNOST PRVEGA SV. OBHAJILA

OBVESTILA:
V sredo, 20. aprila 2016, bo ob 20.00 SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA. Vsi člani
ste na sejo lepo vabljeni!
Gospod nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore me je imenoval za
ČASTNEGA KANONIKA STOLNEGA KAPITLJA V LJUBLJANI. Podelitev tega
naslova bo v ljubljanski stolnici v torek, 26. aprila 2016, ob 18.30 uri. Vse
župljane in vse skupine v župniji lepo vabim, da se udeležite te slovesnosti.
Po slovesnosti ste lepo vabljeni na prigrizek. Se priporočam v molitev!
Vaš župnik Janez Kebe
PRVO SV. OBHAJILO se hitro bliža. Prvoobhajanci naj gladko znajo, poleg
drugega, tudi spovedne molitve in odgovore od vaj: št. 16, 19, 22, 23, 24,
26 in 27. V nedeljo, 1. maja, bodo prvič prejeli Jezusa v svoje srce: Jakob,
Jure, Lucija in Nives. Jezus nam pravi: "Pustite otroke, naj prihajajo k meni,
in ne branite jim, kajti takšnim pripada Božje kraljestvo" (Mr 10,14).
Molitev in vera staršev je nujno potrebna, da bi iz te otroške vere prišli v
zrelo vero. Vere pa se otrok napije v družini, ki moli. Družina, ki moli
skupaj, ostane skupaj!
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)
ORATORIJ KOPANJ 2016 – »Zdaj gre zares!«
V naši župniji bo oratorij letos potekal OD 22. DO 28. AVGUSTA.
Spremljal bo težko pot Ostržka iz knjige C. Collodija.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 24. april
Božo Perko
Kristina Starec
Milena Pestotnik
Maja Mehle

730

nedelja, 1. maj
Bronislava Fröhlich
Marija Krampelj

10h mati in sestra prvoobjanca

