ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1931
Dne 6. junija so bili naši šolski otroci na izletu v Kočevju. Julija je vladala huda
suša in neznosna vročina. Dne 23. avgusta so prišli na Kopanj na izlet cerkveni
pevci iz Kočevja z g. kaplanom Studenom. Isti dan popoldne je šla kopanjska
dekliška Marijina družba na božjo pot k Sv. Joštu nad Kranjem. Žal, da nam je
mnogo užitka pokvarilo zelo slabo vreme. Z nami je šla tudi dekliška Marijina
družba iz Žalne. Dne 8. oktobra je prišel semkaj novi okrajni glavar Žnidarčič ter je
sklical sestanek zaradi bližnjih volitev. Na sestanku se je pojavila odločna
opozicija. Dne 11. oktobra so lovci ustrelili na Ostrem vrhu 6 srn in dva divja
prašiča. Divjih prašičev se nahaja v tukajšnji okolici še cela tolpa, baje še 3 stari in
11 mladičev. Srne se pa pokončujejo brez potrebe.
Dne 19. oktobra 1931 so prinesli časniki vest, da postane Čušperk samostojna
vas. V novembru je bilo vse polno duhovnikov aretiranih in kaznovanih z zaporom
in denarnimi globami. Župnik Kogovšek je nekaj zapisanega teksta izrezal. (Srbska
diktatura!)
Dne 8. novembra smo imeli volitve v državno skupščino. Ker so bile volitve
javne in ljudstvo ni imelo nobene besede pri izbiranju kandidatov, je bila
udeležba v vsej državi zelo pičla. V naši občini jih je od 179 volivcev šlo volit 54,
med njimi 22 državnih uslužbencev (večinoma železničarji in upokojenci).
Ponekod je ta dan vladal silen teror in pritisk na volivce. Tudi pri nas je bila
agitacija zelo strastna. Dne 17. novembra je domači župnik težko obolel. Odšel je
v bolnico, kjer je ostal do 21. januarja. Med tem časom sta oskrbovala božjo
službo in dušno pastirstvo v župniji sosednja gospoda iz Žalne in iz Grosuplja.
Dne 22. novembra je imel božjo službo na Kopanju g. Žužek, župnik v pokoju,
bivši kopanjski župnik. O božičnih praznikih je božjo službo opravljal g. vseuč.
profesor dr. Andrej Snoj. Nekajkrat so pomagali tudi patri iz Stične (pater Gerard
in pater Antonin Skubic) ter profesor dr. Jere. V začetku decembra je bil
»razrešen« svoje službe dosedanji župan naše občine g. Janez Starec (Japljev) iz
Predol. Za novega župana oziroma upravnika občine je bil imenovan Jože Štupnik,
gostilničar v Veliki Račni. Odstavljenih je bilo tudi več občinskih odbornikov.
Živela »svoboda«!
Letos je bilo rojenih 21 otrok, umrlo je 15 župljanov, doma se je poročilo 6
parov, oklicanih je bilo 13 parov, sv. obhajil je bilo 8957, razen tega je bilo mnogo
obhajanih v kapeli na Čušperku (okoli 1500).

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2016_05_01.pdf

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 9, leto: IX, 1. maj 2016

CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA
ČETRTEK, 12. 5. 2016
… je velik praznik za župnijo, ko v imenu vse nadškofije častimo Jezusa.
Naše delo ne bo nič trpelo, če bomo ta dan prišli k sv. mašam in k češčenju
Jezusa pod podobo kruha. Saj vemo, da nič ni tisti, ki sadi in seje, ampak
Bog, ki daje rast, kot pravi sv. Pavel.

Spored češčenja:
ob 9.00 sv. maša
od 10.00 do 11.00 Velika Ilova Gora in Gabrje
od 11.00 do 12.00 Čušperk
od 14.00 do 15.00 Mala Račna
od 15.00 do 16.00 Velika Račna
od 16.00 do 17.00 Predole
ob 17.00 člani ŽPS, 17.45 vsi šolarji in birmanci
ob 18.00 sv. maša, pridiga msgr. Jože Kastelic iz Ivančne Gorice

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

Ponedeljek, 2. 5., sv. Atanazij, škof, ŠMARNICE, PROŠNJI DAN
Velika Račna 19.00 + JOŽE SEVER, obl.
Torek, 3. 5., sv. Filip in Jakob, apostola, ŠMARNICE, PROŠNJI DAN
Velika Račna 19.00 + PILERJEVI
Sreda, 4. 5., sv. Florijan (Cvetko), mučenec, ŠMARNICE, PROŠNJI DAN
Velika Račna 19.00 + BESKOVI
Velika Ilova Gora 20.00 POLJSKA S PROCESIJO
Četrtek, 5. 5., GOSPODOV VNEBOHOD, slovesni praznik
Kopanj
9.00 + JOŽE, PEPE ŠKODA, obl.
Kopanj 19.00 + FRANC ZAVIRŠEK, ŠMARNICE
Prvi petek, 6. 5., sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + NEŽA KASTELIC, JAMNIKOVI
Prva sobota, 7. 5., posvetitev Marijinemu srcu, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 ZA DUHOVNE POKLICE
Velika Ilova Gora 20.00 + ALBIN KASTELIC, 30. dan
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 8. 5. 2016, FLORJANOVA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE GASILCE
Ponedeljek, 9. 5., sv. Izaija, prerok, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + CELESTINA BAHOVEC, 1. obl.
Torek, 10. 5., sv. Job, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + FRANČIŠEK PERME, ml.
Sreda, 11. 5., sv. Odo, opat, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + LUDVIK GRUDEN
Četrtek, 12. 5., CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA
Kopanj
9.00 + STARŠI MEŽAN
Kopanj 18.00 + JOŽEFA GRUDEN, obl.
Petek, 13. 5., Fatimska Mati Božja, sv. Servacij, mučenec, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + ALOJZ, ANGELA, JOŽE ŠKERJANC
h
Ob 20 srečanje za mladino. Lepo vabljeni!
Sobota, 14. 5., sv. Bonifacij, mučenec, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + JOŽE, DARJA PODRŽAJ
BINKOŠTI, 15. 5. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ PERKO, obl.

OBVESTILA:
Danes je PRVO SV. OBHAJILO. Jezusa bomo prosili, da bi Jakob, Jure,
Lucija in Nives po veri staršev iz otroške vere prišli v dobi odraščanja do
zrele vere. Zgled staršev z nedeljsko sv. mašo, vsakdanja molitev in
pogostna spoved so temelji, na katerih se gradi zrela vera, da Jezus živi.
ŠMARNICE – vsi otroci in starejši ste lepo vabljeni k šmarnicam. Prve tri
dneve v tednu bodo v Veliki Račni, druge tri pa na Kopanju. Otroci boste
sestavljali posebno podobo.
PROŠNJI DNEVI so pred nami. K tem sv. mašam ste vabljeni v večjem
številu, ko prosimo za blagoslov pri delu na polju in drugje. Saj tudi
življenje potrjuje, kar pravi Sveto pismo, da ni nič tisti, ki sadi in seje,
ampak ta, ki daje rast, Bog.
Na PRVI PETEK vabljeni k zakramentom in spovedi pol ure pred sv. mašo.
Kot običajno bo tudi obiskovanje bolnikov.
ZAHVALA vsem župljanom, ki ste tako pomagali in sodelovali, da je
slovesnost izročitve insignij častnega kanonika stolnega kapitlja v torek,
26. aprila 2016, v ljubljanski stolnici tako lepo potekala in se nadaljevala na
pogostitvi. Na koncu sv. maše sem se gospodu nadškofu metropolitu msgr.
Stanislavu Zoretu lepo zahvalil, da mi je podelil to dostojanstvo, ki je
priznanje tudi za župnijo. Posebej se lepo zahvaljujem pevcem obeh
zborov za tako lepo petje, za igranje pa organistoma gospe Sabini in
gospodu Venčeslavu, violinistkama Klari in Veroniki. Iskrena zahvala vsem,
ki ste pripravili toliko prigrizka in ga tam delili, Franciju za cviček in
gospodinjam za pecivo. Nekateri ste si vzeli celo dopust, da ste pripravljali
prigrizek, za kar vam gre še posebno priznanje.
Lepa ZAHVALA vsem, ki ste tako hitro razžagali, razcepili in zložili drva.
Bog povrni!
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

nedelja, 8. maj
Darinka Okorn
Gregor Valentinčič

10h gasilci

730
10h

nedelja, 15. maj
Alojz Kovšca
Jana Bahovec
Nataša Zaviršek
Ivanka Šircelj-Žnidaršič

