ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1932
Leto 1932. Letošnja zima je precej mila. Nekaj snega leži še od decembra,
mraza pa ni še bilo hudega razen lani sredi decembra nekaj dni. Dne 1. februarja
je priredilo prosvetno društvo Kopanj Finžgarjevo igro Razvalina življenja. Kar je
zima doslej zamudila, preti ta mesec nadomestiti. Mraz pritiska vedno hujše. 14.
februarja je bilo na Kopanju –29 °C. Mraz je proti koncu meseca le nekoliko
odjenjal, a bilo ga je povprečno še vedno od –15 do –18 °C.
Ljudi zelo tarejo težke gospodarske razmere. Cene kmečkim pridelkom in
živini redno padajo. Pomanjkanje denarja se vedno težje občuti. Posledice se
poznajo nekoliko pri naročanju časopisja in Mohorjevi družbi. Ljudje bi radi
naročili, a ne morejo. Ta mesec je padlo zopet veliko novega snega. Velika noč je
bila bolj božiču podobna. Za procesijo vstajenja so morali napraviti široko gaz,
česar najstarejši ljudje ne pomnijo. Opravila velikega tedna in procesijo je imel dr.
A. Snoj.
V začetku aprila je po dolgem času zapihal jug, sneg se je začel hitro tajati,
tako da je bila radenska kotlina v par dneh izpremenjena v jezero. Pomladansko
delo na polju se bo silno zakasnilo. Ljudje tudi že nimajo stelje in drv. Dne 13.
aprila je zopet zelo močno snežilo. Čušperk je postal samostojna vas. Deset hiš
(številk) se je izločilo iz vasi Mala Račna.
Na belo nedeljo je začel domači župnik spet sam redno opravljati božjo službo.
Škoda zaradi poplave se je uradno cenila na 50.000 dinarjev. Občina je zaprosila
bansko upravo za podporo.
Po 20. aprilu se je vreme precej izboljšalo. Dne 27. aprila smo imeli sv. birmo.
Prejšnji dan, v torek popoldne, smo prevzvišenega sprejeli pred župno cerkvijo.
Najprej ga je pozdravil domači župnik, nato v imenu šolske mladine učenka 2.
razreda Justina Šteh ter poklonila g. škofu šopek nageljnov; zatem ga je pozdravil
v imenu dečkov Marijinega vrtca učenec 2. razreda Janko Zaviršek, za njim župan
Štupnik Jožef v imenu občine; Anton Zaviršek, prednik Marijine družbe, v imenu
mladeniške Marijine družbe, Anton Žitnik za Apostolstvo mož, Matej Zaviršek za
katoliško akcijo in prosvetno društvo ter Jera Bradač, prednica dekliške Marijine
družbe. Potem smo šli v cerkev, kjer je bil blagoslov. Nato so šli škof v šolo.
Naslednji dan se je pričelo opravilo ob 9 uri. Birmancev je bilo 71. Od nas so se
škof odpeljali v Žalno. Pomagat je prišlo 5 sosednjih duhovnikov.
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KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 10, leto: IX, 15. maj 2016

VELIKONOČNA SKRIVNOST V ZAKRAMENTIH CERKVE
231. Kaj je zakramentalna milost?
Zakramentalna milost je milost Svetega Duha, ki jo podarja Kristus in je
lastna vsakemu zakramentu. Ta milost podpira verujočega na njegovi
poti svetosti in s tem pomaga tudi Cerkvi pri njeni rasti v ljubezni in
pričevanju.
232. Kakšen je odnos med zakramenti Cerkve in večnim življenjem?
V zakramentih je Cerkev že deležna večnega življenja, ko "pričakuje, da
se bo uresničilo blaženo upanje in razodelo veličastvo našega velikega
Boga in odrešenika Jezusa Kristusa" (Tit 2,13).
DRUGO POGLAVJE

ZAKRAMENTALNO OBHAJANJE
VELIKONOČNE SKRIVNOSTI
OBHAJANJE CERKVENEGA BOGOSLUŽJA
KDO OBHAJA ZAKRAMENTE?
233. Kdo deluje v liturgiji?
V bogoslužju deluje "celotni Kristus" ("Christus totus"), glava in telo. Kot
veliki duhovnik Kristus obhaja liturgijo s svojim telesom, nebeško in
zemeljsko Cerkvijo.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 16. 5., Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek
Velika Račna 18.00 + ŠTEFKA PALČAR, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 PO NAMENU ROMARJEV IZ ŽUPNIJE ŽALNA
Kopanj 19.00 PO NAMENU ROMARJEV IZ LUČ
Torek, 17. 5., sv. Jošt, puščavnik, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + MARIJA PODERŽAJ, 1. obl.
Sreda, 18. 5., sv. Feliks, mučenec, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + ANA PERME
Četrtek, 19. 5., sv. Krispin, redovnik, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + STANE OKORN
Petek, 20. 5., sv. Bernardin, duhovnik, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + ŽEBRANOVI, ČUŠPERK
h
Ob 20 srečanje za mladino. Lepo vabljeni!
Sobota, 21. 5., sv. Timotej, mučenec, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + OLGA, JOŽE FINK
NEDELJA SVETE TROJICE, 22. 5. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Velika Ilova Gora 10.00 V ČAST SVETI TROJICI ZA ZDRAVJE, ŽEGNANJE
Ponedeljek, 23. 5., sv. Socerb, tržaški mučenec, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + PEPCA SEVER, obl.
Torek, 24. 5., Marija Pomočnica, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + VINKO PERKO, obl.
Sreda, 25. 5., sv. Beda Častitljivi, duhovnik, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + MATJAŽ, ata VINKO MEHLE
ČETRTEK, 26. 5., SV. REŠNJE TELO IN KRI, ZAPOVEDANI PRAZNIK
Kopanj
9.00 + JOŽE ADAMIČ, KOVAČEVI
Kopanj 19.00 ZA ŽUPLJANE
Petek, 27. 5., bl. Alojzij Grozde, mučenec, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + JOŽEFA, ANTON, PEPCA KRAMPELJ, ANDREJA
Sobota, 28. 5., sv. Just, škof, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + JOŽEFA PERME IN MEDVEDOVI
9. NEDELJA MED LETOM, 29. 5. 2016
Kopanj
7.00!! ZA ŽUPLJANE – PO MAŠI PROCESIJA
Kopanj 10.00 + JOŽE BIZJAK, ADAMIČ, KOVAČEVI

OBVESTILA:
V četrtek, 26. maja, je zapovedani praznik SV. REŠNJEGA TELESA IN KRVI.
Zunanja slovesnost praznika pa bo v nedeljo po prvi maši, ki bo že ob 7.
uri. Če bo lepo vreme, bo procesija. Prosimo vaščane za postavitev
oltarjev. Med procesijo molimo, poslušamo evangelije in prosimo Jezusa v
najsvetejšem zakramentu za blagoslov pri našem delu, za zdravo vreme in
za odvrnitev javnih nadlog. Stara modrost nas uči, da je brez Božjega
blagoslova naše delo prazno. Deklice pri oltarjih posipajo cvetje.
ŠMARNICE – Vsi otroci in starejši še naprej lepo vabljeni k šmarnicam.
Prve tri dni v tednu so šmarnice v Veliki Račni, druge tri pa na Kopanju.
Otroci sestavljate posebno podobo. Šmarnično branje je posvečeno
prikazovanju angela Portugalske in Božje Matere v Fatimi na Portugalskem
in je lepa priprava na obisk njenega kipa v naši župniji, ki bo 9. junija letos.
SVETO OBHAJILO pri pogrebni maši ni del pogreba. Ponekod uvajajo
obhajilo po končanem pogrebu.
PIKNIK ZA MINISTRANTE bo potekal v soboto, 28. maja 2016, v župniji Št.
Jurij. Srečanje bomo začeli ob 9. uri v župnijski cerkvi sv. Jurija z molitvijo
litanij Matere Božje, nato sledi prijateljski nogomet, štafetne igre ter ogled
risanke. Za nogometne ekipe poskrbite, da bo imela župnija vsaj eno ekipo
za nogomet. Ekipa naj šteje 5 igralcev (4 igralci in 1 golman). Piknik bomo
zaključili okrog 14. ure. Prosim vas, da do ponedeljka, 23. maja 2016,
sporočite število udeležencev piknika, da bomo lahko pripravili dovolj
hrane in pijače. Vse dobro. Branko Setnikar, kaplan v Šentvidu pri Stični.
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, 22. maj
Nada Kastelic
Lucija Šteh
Matej Zupančič
Mateja Zajc

7h
10h

nedelja, 29. maj
Jožef Valentinčič
Marija Novak
Tadeja Gruden
Mateja Ceglar

