ZGODOVINSKE DROBTINICE (nadaljevanje):
Župnijska kronika župnika Ivana Kogovška – leto 1932
Spet nova slovenska misijonarka. V št. 7 letošnjega letnika Kat. Misijonov smo
poročali o misijonski sestri Tereziji Benigni Šteh, ki je lani odšla v afriške misijone.
Pred kratkim pa je nastopila svoje misijonsko delovanje zopet nova slovenska
redovnica, s. Marija de St. Frideswide Fink iz reda frančiškank Marijinih
misijonark. Njeno krstno ime je Uršula, rojena v Mali Račni št. 30, »Malnarjeva«,
iz župnije Kopanj in je sestrična s. Terezije Benigne. V red je vstopila v Ljubljani,
noviciat in slovesne obljube pa je opravila v redovni hiši sv. Jožefa v Les Chatelets
pri St. Brieuc na Francoskem. Deluje v indijskih misijonih.
V svojem pismu sestri z dne 29. aprila sporoča pred odhodom iz Neaplja: »Bog
mi je dodelil veliko milost, da grem v misijone v Indijo. Zdaj smo bile v Rimu pri
sv. očetu, ki nas je blagoslovil. Poljubile smo mu roko; ne morem niti povedati,
kaj sem čutila, ko sem videla Kristusovega namestnika. Danes bomo stopili v
Neaplju na ladjo in se bomo vozili 10 dni.«
V pismu sestri z dne 23. maja piše že iz Indije (Nazareth Convent Ootacamund,
Nilgiris, S. India) med drugim sledeče: »Prvič ti pišem iz nove daljne domovine.
Vem, da te skrbi in si radovedna, kako se imam. Sam Bog me vodi po teh potih.
Od 24. aprila do 16. maja sem bila vedno na potovanju, z vlakom, ladjo,
avtomobilom, pa vendar nisem bila nič bolna. Na ladji sem bila deset dni, bilo nas
je pet sester misijonark in štirje duhovniki misijonarji, ki so šli h gobavcem. Vsak
dan smo bile pri dveh sv. mašah in pri sv. obhajilu. Morje je bilo ves čas mirno,
brez nevihte. Silna vročina je vladala zlasti, ko smo se vozili skozi Rdeče in
Arabsko morje. V Indiji je zelo vroče. Brez sončnika in velikega klobuka ne sme
noben Evropejec zapustiti hiše. Mi smo od morja oddaljeni še za tri dni vožnje.
Vozili smo se semkaj čez visoke hribe. Zrak je tu kot pri nas doma, samo da ni
zime, ampak samo meseca maja močno dežuje. Zemlja je rodovitna; grede
morajo biti podzidane, ker je vse v ježi. Tu raste vsakovrstno sadje, ki ga še vsega
ne poznam. Ljudstvo je temne barve, nič oblečeno. Po mestih je domačinom
strogo prepovedano hoditi brez obleke, a se kljub temu še taki vidijo. Po mestih
je več angleških družin. V našem mestu imamo devet šol, sirotišnico in
vzgojevališče za otroke in dekleta. Tudi evropskih otrok je veliko v naših šolah.
Ljudstvo je še v veliki večini pogansko. Spominjaj se tudi ti v molitvi ubogih
poganov.«

KOPANJSKI
ZVON
Oznanila župnije Marije Vnebovzete
Številka: 19, leto: IX, 18. september 2016

ZAKRAMENT KRSTA
255. Od kdaj in komu Cerkev podeljuje krst?
Od binkoštnega dne dalje Cerkev podeljuje krst vsem, ki verujejo v
Jezusa Kristusa.
256. V čem je bistveni obred krsta?
Bistveni obred krsta je potopitev kandidata v vodo ali oblitje njegove
glave z vodo med klicanjem imena Očeta in Sina in Svetega Duha.
257. Kdo more prejeti krst?
Krst more prejeti vsaka oseba, ki še ni krščena.
258. Zakaj Cerkev krščuje otroke?
Zato, ker se otroci rodijo z izvirnim grehom, potrebujejo krst, da bi bili
osvobojeni moči zla in prestavljeni v kraljestvo svobode božjih otrok.

Izdaja Župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

259. Kaj se zahteva od krščenca?
Od vsakega krščenca se zahteva izpoved vere, ki jo pri krstu odraslih
izreče on osebno, pri krstu otrok pa starši in Cerkev. Tudi boter in botra
ter celotna cerkvena skupnost nosijo del odgovornosti pri pripravi na
krst (katehumenat) kakor tudi pri razvijanju vere in krstne milosti.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2016_09_18.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 19. 9., sv. Januarij, škof in mučenec
Kopanj 18.30 + MARIJA in druž. PODRŽAJ (Lukč.)
Torek, 20. 9., sv. Andrej Kim, duhovnik in drugi korejski mučenci
Kopanj 18.30 + ANA ZUPANČIČ, obl.
Po maši molitveno občestvo. Vabljeni!
Sreda, 21. 9., sv. Matej (Matevž), evangelist in apostol
Kopanj 18.30 + druž. MIKUŽ in PERKO
Četrtek, 22. 9., sv. Mavricij, mučenec
Kopanj 18.30 + ZINKA SVETEL
Po maši češčenje sv. R. t.
Ob 20.00 uri lepo vabljeni pevci na pevske vaje za petje v stolnici 1. okt.
Petek, 23. 9., sv. p. Pij, redovnik
Kopanj 18.30 + JANEZ ŠTUPNIK, obl.
Sobota, 24. 9., bl. Anton Martin Slomšek, škof
Kopanj 18.30 + STANE, LUDVIK KASTELIC
26. NEDELJA MED LETOM, 25. 9. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + BOŽIDAR, obl., JUSTINA ŠTRUKELJ
Ponedeljek, 26. 9., Kozma in Damjan, mučenca
Kopanj 18.30 + ALOJZIJ PALČAR, 7. dan
Torek, 27. 9., sv. Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov
Kopanj 18.30 + FRANČIŠKA, MARTIN PETRIČ
Sreda, 28. 9., sv. Venčeslav, mučenec
Velika Račna 18.30 + JOŽE, MARIJA VIDIC, STANE OKORN
Četrtek, 29. 9., sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Kopanj 18.30 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
Po maši češčenje sv. R. t.
Petek, 30. 9., sv. Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj
Kopanj 18.30 V ZAHVALO KOPANJSKI MARIJI IN SV. JOŽEFU
Sobota, 1. 10., sv. Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica
Lj. – stolnica
9.00 USTANOVNA MAŠA ZA VSE DOBROTNIKE, KI SO
KOPANJSKI ŽUPNIJI DAROVALI NEPREMIČNINE
Kopanj 19.00 + MARTINA ZUPANČIČ, 30. dan

27. NEDELJA MED LETOM, ROŽENVENSKA, 2. 10. 2016
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 V ZAHVALO ANGELOM (B. F.)
Po maši bo roditeljski sestanek za birmance in od 1. do 3. razreda.
Lepo vabljeni!

OBVESTILA:
Zaradi čiščenja KAPELE V VELIKI RAČNI ta teden tam še ne bo sv. maš.
Pred nami je SVETOLETNO ROMANJE BOŽJEGA USMILJENJA naše župnije
in dekanije v ljubljansko stolnico, ki bo v soboto, 1. okt., ob 9. uri.
Somaševanje bo vodil naš arhidiakon g. msgr. Franci Petrič. ZA
SVETOLETNI ODPUSTEK JE POTREBNO OPRAVIITI SV. SPOVED (na voljo bo
več spovednikov), MOLITI PO NAMENU SV. OČETA (vero, očenaš) IN ITI
SKOZI SVETA VRATA. Po sv. maši bo ogled stolne cerkve. Peli bodo
združeni pevski zbori iz župnij naše dekanije. Prevoz je z osebnimi vozili.
Ker je ob sobotah večji promet, pridite prej!
V KAPELI V ČUŠPERKU se srečujejo k molitvi ob ponedeljkih ob 19.30.
Vabljeni!
Otroci od 6. razreda naprej naj se naučijo 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
prejmi sveto Rešnje telo. 5. Materialno podpiraj Cerkev po svojih
zmožnostih.
Vsi OTROCI Z MINISTRANTI naj ponovijo in glasno pri maši molijo na
duhovnikovo prošnjo: Molite, bratje in sestre …:
»Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu,
v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.«
BRALCI BERIL
730
10h

nedelja, 25. september
Gregor Valentinčič
Božo Perko
Alenka Cimerman
Jože Berdajs

730
10h

nedelja, 2. oktober
Darinka Okorn
Bronislava Fröhlich
Maja Mehle
Milena Pestotnik

