ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1932
V nedeljo, 8. maja, je bila slavnostna proslava v Ljubljani (v Unionu), kjer so se
v navzočnosti dr. Korošca razvile navdušene manifestacije za avtonomno
Slovenijo. Zato je vlada vse druge nameravane svečanosti po deželi prepovedala.
Živela avtonomna katoliška Slovenija!
Dne 12. maja smo imeli v naši župni cerkvi celodnevno čaščenje sv. Rešnjega
Telesa, ki se ga je udeležilo zelo veliko ljudi. Na praznik sv. Rešnjega telesa (26.
maja) je dopoldne deževalo, zato ni bilo procesije. Dne 5. junija je bilo s
posebnim škofovim dovoljenjem celodnevno češčenje v kapeli na Čušperku.
Kapela je bila cel dan polna molilcev.
Postaja Čušperk je bila z 22. majem reducirana, kar bo imelo predvsem za
tukajšnje lesne trgovce in apneničarje zelo negativne posledice. Niti vozni listki se
ne bodo več izdajali na postaji, ampak v vlaku. Isto je tudi na postaji Predole.
Napredujemo …!
Med otroci zelo razsajajo ošpice (dobrci), umrl pa ni nihče zaradi njih. V
nedeljo, 19. junija, je prišla na Kopanj na izlet Marijina kongregacija gospodičen iz
stolne župnije v Ljubljani s svojim voditeljem kanonikom in stolnim župnikom dr.
Tomažem Klinarjem ter pevovodjem msgr. Stankotom Premrlom, ravnateljem
kora in prof. na državnem konservatoriju. Naša Marijina družba jih je sprejela z
zastavo, prednica pa jim je spregovorila v pozdrav nekaj besed. Popoldne so odšli
preko Predol na Tabor in v Županovo jamo.
Dne 26. junija je prejelo prvo sv. obhajilo 31 otrok. V nedeljo, 24. julija, smo
slovesno obhajali 25-letnico mašništva g. škofa dr. Gr. Rožmana s slovesno sv.
mašo in zahvalno pesmijo. Na veliki šmaren je bilo na Kopanju zelo veliko
ljudstva. Drugo opravilo je imel prof. dr. Franc Jere iz Zavodov. Ta mesec pritiska
suša. Otava bo slaba.
V nedeljo, 21. avgusta, so imeli vsi Marijini vrtci naše dekanije skupni sestanek
v Stični. Iz naše župnije se je udeležilo tega shoda 32 otrok Marijinega vrtca pod
vodstvom g. župnika, prednika in prednice Marijine družbe. Imeli so skupno sv.
mašo, pri kateri so glasno molili in skupno peli. Nagovor je imel p. Krizostom
Sekovanič, frančiškan iz Ljubljane, maševal je sam gospod opat p. Avguštin
Kostelec. Po sveti maši so dobili kosilo, nato pa so križarji iz Ljubljane predstavili
na samostanskem dvorišču igro Sv. Tarcizij. S popoldanskim vlakom smo se peljali
domov. Vseh otrok je bilo v Stični okoli 1150.
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Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 13, leto: IX, 26. junij 2016

OBHAJANJE CERKVENEGA BOGOSLUŽJA
237. Od kod prihajajo zakramentalna znamenja?
Nekatera prihajajo iz stvarstva (luč, voda, ogenj, kruh, vino, olje), druga iz
človeškega družbenega življenja (umivanje, maziljenje, lomljenje kruha), spet
druga iz zgodovine odrešenja v stari zavezi (obredi velike noči – pashe,
daritve, polaganje rok, posvetitve). Ta znamenja, od katerih so nekatera
določujoča in nespremenljiva, je privzel Kristus in postanejo nosilci
odrešujočega in posvečujočega delovanja.
238. Kakšno razmerje obstaja med dejanji in besedami v zakramentalnem
opravilu?
V zakramentalnem opravilu so dejanja in besede tesno med seboj povezani.
Čeprav so simbolična dejanja že sama po sebi govorica, je vendarle potrebno,
da besede obreda spremljajo in oživljajo ta dejanja. V bogoslužju besed in
dejanj ni mogoče med seboj ločiti, kolikor so znamenje in pouk in kolikor tudi
uresničujejo to, kar naznačujejo.
239. Pod kakšnimi pogoji imata petje in glasba svojo vlogo v liturgičnem
opravilu?
Ker sta petje in glasba tesno povezana z bogoslužnim dejanjem, je treba paziti
na naslednje pogoje: besedila, ki naj zajemajo zlasti iz Svetega pisma in
bogoslužnih virov, se morajo skladati s katoliškim naukom; molitev naj pride
lepo do izraza; glasba naj bo kvalitetna; občestvo naj bo udeleženo;
upoštevati je treba kulturno bogastvo božjega ljudstva; opravilo naj ima sveto
in slovesno naravo. "Kdor poje, dvakrat moli" (sveti Avguštin).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 27. 6., sv. Ema Krška, kneginja
Kopanj 19.00 + JURJEVI, JANEZ ZABUKOVEC
Torek, 28. 6., sv. Irenej, škof in mučenec
Kopanj 19.00 + JOŽEF KASTELIC, obl.
Po maši molitveno občestvo. Vabljeni!
Sreda, 29. 6., sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
Kopanj
9.00 + župnik VIKTOR PRISTOV
Kopanj 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (M. J.)
Četrtek, 30. 6., prvi mučenci rimske Cerkve
Kopanj 19.00 + STRŽAJEVI, JANEZ STRNAD
Po maši češčenje sv. R. t.
Prvi petek, 1. 7., vabljeni k zakramentom, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE
Prva sobota, 2. 7., vabljeni k molitvam za duhovne poklice
Čušperk 19.00 + MATIJA ZAJC, obl.
14. NEDLJA MED LETOM, 3. 7. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA ZABUKOVEC, druž. HABJAN
Ponedeljek, 4. 7., sv. Urh (Uroš), škof
Kopanj 19.00 za živo in + druž. OBREZA
Torek, 5. 7., sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Kopanj 19.00 + SPODNJI VRBETOVI
Po maši molitveno občestvo. Vabljeni!
Sreda, 6. 7., sv. Marija Goretti, devica in mučenka
Kopanj 19.00 + MARIJA KASTELIC, obl.
Četrtek, 7. 7., sv. Vilibald, škof
Kopanj 19.00 + LUDVIK KASTELIC, po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 8. 7., sv. Kilijan, škof
Kopanj 19.00 + župnik VIKTOR PRISTOV, 19. OBL.
Sobota, 9. 7., sv. Avguštin in drugi kitajski mučenci
Kopanj 19.00 + MARIJA KRIŽMAN
15. NEDELJA MED LETOM, 10. 7. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + LUDVIK GRUDEN, obl.

OBVESTILA:
»ČE SE ZAKONSKO UVELJAVI TEORIJA SPOLA, BO VSAK UČITELJ, KI BI
DEJAL, DA JE ZANJ DRUŽINA OČE IN MAMA IN OTROCI, V PREKRŠKU IN
NA TEM, DA IZGUBI SLUŽBO. PRIČE BI BILI NOVI IDEOLOŠKI
DISKRIMINACIJI.
Tako je. Danes je ideologija družbenega spola nova oblika komunizma.
Vedno bolj se kaže, da se kristjani, ki se s to ideologijo ne strinjajo in trdijo,
da sta mama in oče pomembna za razvoj otroka, soočajo z medijskim
preganjanjem in lahko celo izgubijo službo.
To kaže primer Francija Donka, ki so mu zaradi zavzemanja za družino
in pravice otrok nedavno odrekli delo na Centru za socialno delo v
Mariboru, ali pa primer Pavla Ravnohriba, ko so mu zaradi zavzemanja za
vrednoto družine na nacionalni televiziji po 22 letih »po naključju« ukinili
uspešno oddajo Male sive celice. Podobnih primerov je vedno več, še zlasti
ker se v državnih ustanovah uvajajo posebni LGBT certifikati, katerih
namen je en sam – širjenje omenjene ideologije in preprečevanje
zaposlitev tistim, ki se s to ideologijo ne strinjajo.
Vse te in številne druge krivice se danes dogajajo iz enega samega
razloga, ker kristjani nismo dovolj pozorni in ker se družbeno še bolj ne
povežemo. Papež Frančišek je dejal, da je ideologija spola v popolnem
nasprotju s krščanstvom in da je dolžnost vsakega kristjana, da se tej
ideologiji zoperstavi. Prav tako je dejal, da se moramo kristjani ukvarjati s
politiko in družbo. Osebno upam, da bomo kristjani po 25 letih
samostojnosti še bolj intenzivno prevzeli odgovornost za našo državo. Od
tega bo odvisna prihodnost naših otrok in naše vere.« (Pogovor s p. dr.
Tadejem Strehovcem v zadnji št. Ognjišča, št. 7)
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, 3. julij
Marija Krampelj
Jana Bahovec
Alenka Cimerman
Tatjana Zupančič

7h
10h

nedelja, 10. julij
Gregor Valentinčič
Nada Kastelic
Kristina Gruden
Maja Mehle

