ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1932
Dve zlati poroki: Jožef Zajec in Uršula, roj. Perme, Velika Račna 9
(Zrnčeva), in Franc Perme in Marija, roj. Zajec, Predole št. 4 (Betičeva), sta
se obhajali 6. februarja 1932 na Kopanju. Župnik Kogovšek je o tem v
Domoljubu napisal članek.
Prav je, da se tudi Domoljub spomni redkega dogodka zlate poroke, katerega
sta pred nedavnim praznovala dva ugledna para v naši občini oziroma župniji.
Praznovala sta jo sicer v zelo skromni obliki zaradi težkih gospodarskih razmer,
toda nič manj prisrčno. – Prvi par Jožef Zajec, p. d. Zrnec, iz Vel. Račne s svojo
ženo Uršulo, roj. Perme. G. Zajec je bil mnogo let obč. odbornik in pozneje nad 6
let župan občine Račna in je kot tak mnogo storil za dobrobit občine. Zaradi
neljubih razmer v občini (pred vojno) je sam odstopil kot župan. Z uspehom je
deloval tudi kot predsednik kraj. šolskega sveta mnogo let. Iz tega zakona se je
rodilo 12 otrok, od katerih jih živi še 9. Zrnčeva hiša slovi že od nekdaj kot dobra in
strogo krščanska. Kdor pozna Zrnčevega očeta – in teh je mnogo tudi izven
župnije – ga spoštuje in ceni. Marsikdo ga vpraša za dober svet in vsakemu prav
rad svetuje kakor najboljšemu prijatelju. Na Domoljuba je naročen, odkar list
izhaja. Zelo rad bere tudi Slovenca in dobre knjige. Zrnec je gospodar, kakršnih je
danes malo. Svoje posestvo je zelo povzdignil s svojim umnim gospodarstvom.
Sedaj gospodari na domu sin Matija, toda glavno besedo ima še vedno oče. Z
mladima dvema živi v najlepši slogi. Niti ena žal beseda ne pride od nobene
strani. Kako lep zgled za marsikako družino! – Želimo pridnemu in dobremu paru
na jesen njunega življenja še mnogo milosti polnih, zdravih in veselih let. Bog ju
živi! – Drugi par je Franc Perme, p. d. Betičevec, in njegova žena Marija, roj. Zajec,
s Predol. Omeniti moramo predvsem, da je Perme brat žene Zajca Jožeta, žena pa
sestra njegova. Tako rekoč: dve zlati poroki v eni družini. Tudi ta par je vzgleden v
vsakem oziru in kar velja o prvih dveh zlatoporočenih, velja v polni meri tudi o teh
dveh. Tudi Perme je zvest naročnik Domoljuba od začetka. V obč. odboru je bil do
zadnjega časa – skoraj polovico svojega življenja. V njunem zakonu se je rodilo
tudi mnogo otrok. Žive samo še štirje. Bog jima daj še mnogo blagoslovljenih let!
Domoljub, 8. jun. 1932, št. 23.
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KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 14, leto: IX, 10. julij 2016

OBHAJANJE CERKVENEGA BOGOSLUŽJA
240. Kakšna je namembnost svetih podob?
Kristusova podoba je najodličnejša liturgična ikona. Druge podobe, ki
predstavljajo Marijo in svetnike, naznačujejo Kristusa, ki je v njih poveličan.
Svete podobe razglašajo isto evangeljsko oznanilo, ki ga Sveto pismo sporoča
z besedo. Pomagajo prebujati in hraniti našo vero.

Kdaj obhajati zakramente?
241. Kaj je središče liturgičnega časa?
Središče liturgičnega časa je nedelja, temelj in jedro celotnega cerkvenega
leta. To ima svoj vrhunec v vsakoletnem velikonočnem prazniku, ki je praznik
vseh praznikov.

242. Kakšen pomen ima cerkveno leto?
V cerkvenem letu Cerkev obhaja celotno Kristusovo skrivnost, od učlovečenja
do njegovega ponovnega prihoda v slavi. Na določene dneve Cerkev s
posebno ljubeznijo časti Marijo, presveto Božjo Mater, in obhaja tudi spomin
svetnikov, ki so živeli za Kristusa, z njim trpeli in so z njim poveličani.

243. Kaj je molitveno bogoslužje?
Molitveno bogoslužje je javna in skupna molitev Cerkve. Je molitev, ki jo
opravlja Kristus skupaj s svojim telesom, Cerkvijo. Kristusova skrivnost, ki jo
obhajamo v evharistiji, po tej molitvi posvečuje in preoblikuje ure vsakega
dne. Molitveno bogoslužje je prvenstveno sestavljeno iz psalmov in drugih
svetopisemskih besedil kakor tudi iz branja besedil cerkvenih očetov in
duhovnih učiteljev.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 11. 7., sv. Benedikt, opat in zavetnik Evrope
Kopanj 19.00 V ZAHVALO ZA SREČNO OPERACIJO
Torek, 12. 7., sv. Mohor in Fortunat, mučenca
Čušperk 19.00 + LJUBO LAVRIČ, obl.
Sreda, 13. 7., sv. Henrik (Hinko), cesar
Velika Račna 19.00 + MARIJA ZABUKOVEC
Četrtek, 14. 7., sv. Kamil de Lellis, duhovnik
Kopanj 19.00 + JOŽEF PODERŽAJ
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 15. 7., sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj
Velika Račna 19.00 + ZOFIJA MARIJA ŠTEH
Sobota, 16. 7., Karmelska Mati Božja
Velika Račna
9.00 + ANGELA PAJK, JOŽEFA ZAJC
Kopanj 17.00 POROČNA SV. MAŠA
16. NEDELJA MED LETOM, 17. 7. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Velika Račna 10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE VAŠČANE, ŽEGNANJE
Ponedeljek, 18. 7., sv. Elij iz Koštabone, diakon in mučenec
Velika Račna 19.00 POLJSKA ZA MALO RAČNO
Torek, 19. 7., sv. Arzenij, puščavnik
Velika Račna 19.00 + DANILO, DARKO KOŠIR
Sreda, 20. 7., sv. Marjeta, mučenka
Čušperk 19.00 V ZAHVALO
Četrtek, 21. 7., sv. Danijel, prerok
Kopanj 19.00 + FRANČIŠKA ZUPANČIČ
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 22. 7., sv. Marija Magdalena, spokornica
Kopanj 19.00 + ANA, 1. OBL., ALOJZIJA, JANEZ PERME
Sobota, 23. 7., sv. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
Kopanj 19.00 + dekan IVAN KOGOVŠEK
17. NEDELJA MED LETOM, 24. 7. 2016, KRIŠTOFOVA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + DRUŽINA PERKO, VELIKA IL. GORA 14

OBVESTILA:
Tudi MED POČITNICAMI ne opuščajmo vsakdanje molitve, nedeljske sv.
maše! Tudi v letoviških krajih so nedeljska bogoslužja.
ORATORIJ KOPANJ 2016 – »Zdaj gre zares!«
V naši župniji bo oratorij letos potekal OD 22. DO 28. AVGUSTA.
Prijavnice bodo na voljo v cerkvi od začetka avgusta dalje.
EVHARISTIČNI ČUDEŽI: Posebej ohranjena kri
Da, tudi takšni primeri so. Dobro izpričani čudeži.
V vasi SANKT GEORGENBERG-FIECHT v Inntallu v Avstriji je leta 1310 v
času benediktinskega opata Ruperta neki duhovnik maševal v samostanski
cerkvi sv. Jurija in apostola Jakoba. Po posvečenju vina je podvomil v
resnično Jezusovo navzočnost pod podobo vina. Takoj se je mašno vino
spremenilo v kipečo kri, ki je deloma prikipela iz keliha. Navzoča
samostanska družina z opatom na čelu in številni romarji so bili priča temu
evharističnemu čudežu. Ker je bilo iz leta v leto vedno več romarjev, je leta
1472 briksenski škof Georg naročil temeljito preiskavo dogodka in potrdil
pristnost evharističnega čudeža. Čudežna kri je še danes ohranjena in je
tako sveža, kakor bi pravkar pritekla iz rane. Hranijo jo v zlatem in
srebrnem relikviariju v obliki monštrance v samostanu Sankt Georgenberg.
Arnoldus Green je v cerkvi sv. Petra in Pavla v kraju BOXMEER na
Nizozemskem 1400 daroval sveto mašo. Po posvečenju je začel dvomiti v
resnično Jezusovo navzočnost v posvečenem kruhu in vinu. Vino se je
spremenilo v kipečo kri, ki se je razlivala na korporal. Duhovnik je prosil
Boga za odpuščanje in kipenje krvi je prenehalo. Kri na korporalu se je
strdila v velikosti oreha in je še danes ohranjena nespremenjena v
dragocenem relikviariju. O čudežu pričajo mnogi dokumenti in slike. Vsako
leto v čast čudežnim relikvijam priredijo procesijo. Za čudež so se zanimali
papeži Klemen XI., Benedikt XIV., Pij IX. in Leon XIII.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 17. julij
Alojz Kovšca
Lucija Šteh
Milena Pestotnik
Jože Berdajs

730
10h

nedelja, 24. julij
Jožef Valentinčič
Marija Novak
Ivanka Šircelj Žnidaršič
Zala Kuhelj

