ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1932
Dne 23. avgusta smo po 14-ih dneh dobili zopet nekoliko dežja. Suša je
že precej pritiskala.
Lani v začetku decembra je odšla v afriške misijone nova slovenska
misijonarka s. Terezija Benigna Šteh iz reda oblatinj sv. Frančiška
Saleškega. Doma je iz Velike Račne 26 (Lojzova), župnija Kopanj. Biva v
Južni Afriki, misijonska postaja Port Nollth v deželi Namaqua, angleška
kapska kolonija. Od tam poroča v pismu z dne 9. maja 1932 domačemu g.
župniku:
»Naša misijonska postaja stoji sredi peščene puščave, kjer vlada skoraj
vedno suša. Primanjkuje vode in živeža. V tej pustinji ne rase nič drugega
kot 20–30 cm visoko grmičevje. Nikoli nisem tako živo občutila, da je Bog
res zemljo preklel. Če bi človek vse naprej vedel in videl, bi skoraj ne imel
poguma priti semkaj, toda ljubezen do Boga in do neumrljivih duš nam
stori vse mogoče in s časom se bom vsemu privadila. Naš misijon ima zelo
težavno delo, ker smo krog in krog obdani od protestantov, ki delajo proti
nam. Letos so nam vzeli že 6 otrok iz šole, med temi so trije katoliško
krščeni. Tukaj naseljeni Evropejci imajo eno šolo. Vsi so protestantje ali
anglikanci razen dveh družin, ki sta zgledno katoliški. V misijonu imamo 43
ubogih deklic. Jaz jih učim šivati, a tudi v šoli pomagam pri pouku malih.
Angleščine sem se že precej naučila, nekoliko tudi jezika tukajšnjih
domačinov. Letos obhajamo 50-letnico ustanovitve našega misijona. Leta
1882 je prišlo sem prvih 6 misijonarjev, izmed katerih je ostal do sedaj
tukaj samo eden. To je naš prevzvišeni gospod škof Jean Simon, ki ima svoj
sedež v Pelli. Dne 29. junija bomo praznovali slovesno 50. obletnico. Pred
kratkim je bil ustanovljen noviciat (semenišče) za zamorske sestre v
Matyeskloofu. Dne 6. januarja so bile preoblečene prve širi domače sestre.
Od nas se domačinke v nobeni reči ne ločijo, imajo enako redovno obleko
in enake dolžnosti. Razen teh štirih novink imamo še deset kandidatinj.
Vse so bile od otroških let vzgojene v našem misijonu. Priporočam vam v
molitev vse naše novinke in kandidatinje, da ostanejo stanovitne.«
Katoliški Misijoni, 1932, št. 7
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Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 18, leto: IX, 4. september 2016

ZAKRAMENT KRSTA
252. Kako se imenuje prvi zakrament uvajanja v krščanstvo?
Imenuje se predvsem krst, in sicer po osrednjem obredu, s katerim ga
podeljujemo: krstiti (grško "baptizein") pomeni "potopiti" v vodi.
Krščenec je potopljen v Kristusovo smrt in vstane skupaj z njim kot
"nova stvar" (2 Kor 5,7). Imenuje se tudi "kopel prerojenja in
prenovljenja po Svetem Duhu" (Tit 3,5) ali "razsvetljenje", ker krščeni
postanejo "otroci luči" (Ef 5,8).
253. Katere so predpodobe krsta v Stari zavezi?
V Stari zavezi so razne predpodobe krsta: voda kot vir življenja in smrti;
Noetova ladja, ki rešuje po vodi; prehod prek Rdečega morja, ki
osvobaja Izraela iz egiptovske sužnosti; prehod čez Jordan, s katerim
Izrael stopi v obljubljeno deželo kot podobo večnega življenja.
254. Kdo dopolni te predpodobe?
Dopolni jih Jezus Kristus. V začetku svojega javnega delovanja se dá
krstiti Janezu Krstniku v Jordanu. Na križu iz njegove prebodene strani
pritečeta kri in voda, podobi krsta in evharistije. Po vstajenju zaupa
apostolom poslanstvo: "Pojdite in naredite vse narode za moje učence.
Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha" (Mt 28,19–20).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 5. 9., sv. Mati Terezija, redovnica
Kopanj 19.00 + ANA, ANTON, FRANC TONKLI
Torek, 6. 9., sv. Faust, mučenec
Kopanj 19.00 V ČAST SV. ANTONU V ZAHVALO (S. E.)
Sreda, 7. 9., sv. Regina, devica
Kopanj 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO
Četrtek, 8. 9., rojstvo Device Marije – mali šmaren, praznik
Kopanj
9.00 + FRANC, ANA FINK, VERONIKA MLAKAR
Kopanj 19.00 + FRANC ŠIRCELJ, obl.
Petek, 9. 9., sv. Peter Klaver, misijonar
Kopanj 19.00 + MARTINA ZUPANČIČ, 7. dan
Sobota, 10. 9., sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
Kopanj 19.00 + JOŽE ZABUKOVEC ml., obl.
24. NEDELJA MED LETOM, 11. 9. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, 10. obl.
Ponedeljek, 12. 9., Marijino ime
Kopanj 19.00 + druž. PODERŽAJ IN KNE
Torek, 13. 9., sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
Kopanj 19.00 + ALOJZ NUČIČ in BUCOVARJEVI
Sreda, 14. 9., povišanje sv. Križa, praznik
Čušperk 19.00 + ZOFIJA SOMMARUGA
Četrtek, 15. 9., žalostna Mati Božja
Kopanj 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 16. 9., sv. Kornelij, papež, in Ciprijan, škof, mučenca
Kopanj 19.00 + FANI in druž. KASTELIC (JAMNIKOVI)
Sobota, 17. 9., sv. Robert Bellarmino, škof
Čušperk 19.00 + FRANČIŠKA in druž. KURET
25. NEDELJA MED LETOM, 18. 9. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Čušperk 10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE VAŠČANE, ŽEGNANJE

OBVESTILA:
ZIDARSKA DELA v kapeli v Veliki Račni so končana, čakamo pleskarje, da bi
tudi notranjost polepšali. Sv. maše, naročene za tam, bodo še v župnijski
cerkvi.
Pred nami je VEROUČNO LETO. Ta teden, v ponedeljek in torek, se začne
redni verouk. V četrtek, na praznik Marijinega rojstva, ob 19. uri naj
pridejo vsi šolarji (veroukarji) k tej sv. maši! Mariji, ki je tako trdno
verovala, kljub temi križa, bomo izročili našo pot vere. Vabljeni tudi starši!
Priporočamo tudi revijo MAVRICA, ki je lep pripomoček k verouku. Seveda
je redna molitev in redna nedeljska sv. maša s starši temelj vzgoje.
URNIK VEROUKA
1. raz. torek ob 12.15
2. raz. torek ob 13.00
3. raz. ponedeljek ob 13.00
4. raz. torek ob 13.00
5. raz. torek ob 13.00

6. raz. torek ob 13.45
7. raz. torek ob 14.45
8. raz. torek ob 15.30
9. raz. torek ob 15.30

DESET BOŽJIH ZAPOVEDI:
1. Veruj v enega Boga. 2. Ne skruni Božjega imena. 3. Posvečuj Gospodov
dan. 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in da ti bo dobro na
zemlji. 5. Ne ubijaj. 6 Ne nečistuj. 7 Ne kradi. 8. Ne pričaj po krivem. 9. Ne
želi svojega bližnjega žene. 10. Ne želi svojega bližnjega blaga.
PET CERKVENIH ZAPOVEDI:
1. Posvečuj zapovedane praznike. 2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih
praznikih pobožno pri sveti maši. 3. Posti se zapovedane postne dni. 4.
Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času
sprejmi sveto Rešnje Telo. 5. Materialno podpiraj Cerkev po svojih
zmožnostih.
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 11. september
Natalija Gruden
Jožef Valentinčič
Monika Perme
Anton Kušar

730
10h

nedelja, 18. september
Stanka Kovšca
Mihaela Ceglar
Urška Škoda
Tatjana Zupančič

