KOPANJSKI STUDENČEK S KIPOM LURŠKE MATERE BOŽJE
Kot veste, je letošnji vihar razrušil kapelico pri kopanjskem studenčku.
Kapelica s podobo Matere Božje se pri kopanjskem studenčku omenja v
reviji Zgodnja Danica že leta 1863. Fr. S. je kapelico s studenčkom takole
opisal: »Nasproti Puščavi, drugo stran hriba, na taki visočini kot Puščava,
bister studenec iz hriba izvira in se prijazno v dolino steka. Voda je kaj
dobra in ljudje v okolici pravijo, če bi tudi človek umiral, vendar bi ta
studenec še lahko pil. Teče pa iz kapelice, v kateri je podoba Marija
Device, in nikdar ne usahne.« (Naše kapelice, str. 32)
Ker je kraj s studenčkom na veliki strmini, je kamenje s podrtimi drevesi
kapelico že večkrat poškodovalo. Tako je župnik Frančišek Žužek zapisal v
kroniko, da je dal leta 1908 »na svoje stroške popraviti studenec«. Zidar Anton
Tomšič (Lazarjev) je sezidal kapelico, iz skale pa je izdolbel korito. To se je
ohranilo nepoškodovano. Marijin kip je iz granita izklesal ljubljanski kipar Davorin
Bizjak. Ob blagoslovu kapelice in novega Marijinega kipa je bila velika slovesnost,
in to na veliko noč, ki je bila tistega leta 19. aprila. O samem studenčku je župnik
Žužek v Zgodovinskih zapiskih zapisal: »Najimenitnejši in gotovo najboljši je
kopanjski studenec, ki izvira na najbolj strmi točki severnega pobočja
kopanjskega griča. Voda je čista, ostra in mrzla. Izvira izpod skale. Noben človek
ne pomni, da bi ta studenec prenehal teči, najsibo suša še tako velika. Tudi v
največji suši, kakor sta bili v letih 1907 in 1921, ni presahnil. Voda s tega studenca
ima baje zdravilno moč posebno za očesne bolezni. Celo iz daljnih krajev prihajajo
ljudje po to zdravilno vodo. Leta 1907 je prišla cela družina iz Istre po to vodo in
jo z velikim zaupanjem pila ter vzela v steklenicah s seboj.«

Za sedanjo obnovo kapelice se je ustanovil gradbeni odbor, ki ga
sestavljajo: Jožef Valentinčič, predsednik, Jože Poderžaj, Rajko Palčar, Aleš
Kastelic, Andrej Novak, Milan Perko, Janez Starec, Mirko Gačnik in župnik
Janez Kebe. Bog povrni gradbenemu odboru in tudi drugim za očiščenje
okolice, posebno Jožetu Poderžaju, Ludviku Grudnu in Izidorju Poderžaju,
da so na zahtevnem terenu odstranili podrta in posekana drevesa.
Ker bodo z obnovo Marijinega studenčka s kipom lurške Matere Božje
povezani stroški, lahko nakažete sredstva na TRR župnije Kopanj, Velika
Račna 44, št. SI 56 1914 0501 0244 034 pri Deželni banki s pripisom: »Dar
za studenček«. Vsem dobrotnikom Marijinega studenčka že vnaprej Bog
povrni!
Izdaja Župnija Kopanj, Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441, janez.kebe@rkc.si
https://pgd-racna.si/kopanjski_zvon/2018_05_13.pdf
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VEST
372. Kaj je vest?
Vest, navzoča v srcu osebe, je sodba razuma, ki v primernem trenutku
ukaže človeku, naj stori dobro in se izogne zla. Po njej človeška oseba
zaznava nravno vrednost dejanja, ki naj ga stori, ali že storjenega
dejanja, in mu omogoča prevzeti odgovornost zanj. Kadar razumen
človek posluša vest, more slišati Boga, ki mu govori.
373. Kaj vključuje dostojanstvo osebe v odnosu do vesti?
Dostojanstvo človeške osebe vključuje pravilnost vesti (to pomeni, da
vest soglaša s tem, kar je v skladu z razumom in božjo postavo pravično
in dobro). Zaradi tega osebnega dostojanstva človeka ni dovoljeno siliti,
da bi ravnal proti svoji vesti. Prav tako ga ni dovoljeno ovirati, da bi
delal po svoji vesti, zlasti v verskih zadevah.
374. Kako se oblikuje vest, da bo pravilna in resnicoljubna?
Pravilna in resnicoljubna vest se oblikuje z vzgojo, z usvajanjem božje
besede in naukom Cerkve. Podpirajo jo darovi Svetega Duha in ji
pomagajo nasveti modrih oseb. Za vzgojo vesti zelo koristi molitev in
spraševanje vesti.
Katekizem katoliške Cerkve

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 14. 5., Bonifacij, mučenec, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + DARJA, JOŽE PODRŽAJ
Torek, 15. 5., Izidor, kmet, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + ZOFIJA, JOŽE ŠTEH
Sreda, 16. 5., Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + STANE OKORN, obl.
Četrtek, 17. 5., Jošt, puščavnik, 1. dan tridnevnice za 1. sv. obhajilo
Kopanj 19.00 + MARTINA ZUPANČIČ
Petek, 18. 5., Janez I., papež, mučenec, 2. dan tridnevnice za 1. sv. obh.
Kopanj 19.00 + JOŽEFA GRUDEN, BORIS MARGETIČ, + IZ PIRKE
Sobota, 19. 5., Ivo Bretonski, duhovnik, 3. dan tridnevnice za 1. sv. obh.
Ob 9.00 spoved za otroke in starše
Kopanj 19.00 + FRANČIŠKA GRUDEN, obl.
BINKOŠTI, 20. 5. 2018
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE BIZJAK, ROZA IN VINKO ADAMIČ, KOVAČEVI
PRVO SV. OBHAJILO
Ponedeljek, 21. 5., MARIJA, MATI CERKVE, praznik, binkoštni ponedeljek
Kopanj
9.00 + JOŽEF ŠTEH, VRBETOVI, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 ZA ROMARJE IZ ŽALNE
Kopanj 19.00 ZAOBLJUBA ZA LUČE, pete litanije M. Božje
Torek, 22. 5., Emil (Milan), mučenec, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 ZA SVETOST
Sreda, 23. 5., Evtihij, opat, ŠMARNICE
Velika Račna 19.00 + ALOJZ, IVANA PERKO
Četrtek, 24. 5., MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + PEPCA SEVER, obl.
Petek, 25. 5., Gregor VII., papež, ŠMARNICE
Kopanj 19.00 + FRANC, ANA FINK
Sobota, 26. 5., Filip Neri, duhovnik, ŠMARNICE
Kopanj
9.00 + BESKOVI
NEDELJA PRESVETE TROJICE, 27. 5. 2018
Kopanj
7.30 ZA ŽIVE IN POK. ŽUPLJANE
Vel. Ilova Gora 10.00 V ČAST SV. TROJICI ZA ZDRAVJE, ŽEGNANJE

PRVO SVETO OBHAJILO. V nedeljo, 20. maja, bo sedem naših otrok prvič
prejelo Jezusa pod podobo kruha v svoje srce. Letošnji prvoobhajanci so:
Ana Erjavec, Lana Kocman, Nika Pajer, Ana Filipa Perko, Gal Pivec, Manca
Šteh in Nejc Zupančič. Z njihovimi družinami in krstnimi botri se tega veseli
vsa župnija. Starši in botri pa imajo veliko odgovornost, da bi ta iskrena in
otroška vera teh otrok prešla v živo vero, ko bodo odraščali in odrasli.
Skoraj vedno prehaja vera na mlade po pričevanju staršev. Otroci
posnemajo starše tudi v verski praksi: vsakdanja molitev, nedeljska sv.
maša, … Blaženi škof Anton Martin Slomšek vsem kristjanom polaga na
srce tele besede: ČE HOČEŠ DRUGEGA VNETI, MORAŠ SAM GORETI!
Mesec maj je posvečen Devici Mariji, zato ste lepo vabljeni k sv. maši s
ŠMARNICAMI, kjer spoznavamo življenje našega velikega misijonarja škofa
Friderika Barage.
ŠTORKLJE. V nedeljo, 29. aprila 2018, so si štorklje v Veliki Račni izbrale
novo rezidenco. Kot veste, so bile prej več let na kapeli sv. Marjete. Ker pa
je bila lansko leto nevarnost, da bi se pod težo gnezda (okoli 400 kg) podrl
mali zvonik in ker se je na strehi kapele delala škoda, smo po nasvetu
predstavnika občine Grosuplje prenesli gnezdo na drog pred vasjo,
katerega so po želji sedaj že pokojnega Jožeta Palčarja postavili Škntelovi
prav za štorklje. Škntelovim se za to lepo zahvaljujem. Na občini so mi
povedali, da so imeli podoben primer tudi v Ponovi vasi, ko so staro
gnezdo razdrli in ga prenesli drugam, so se štorklje takoj drugo leto
naselile v novem gnezdu. Da so ti ptičji turisti prišli iz Afrike nazaj, čeprav
malo pozno, ste veseli vsi krajani, pa tudi pisec teh vrstic, da tako ne bo
mogel nihče reči: »V Račni ni več štorkelj, ker nam jih je župnik odpodil …«
Vsi si tudi želimo, da bi štorklje prinesle v župnijo veliko otrok …
Strokovnjaki pravijo, da dva otroka na družino nista dovolj, da se ohrani
narod. Torej štorklje imejte veliko dela s prinašanjem otrok, da ta rod ne
bo izumrl…!
BRALCI BERIL
730

nedelja, 20. maj
Božo Perko
Marija Novak

10h Starši prvoobhajancev

730

nedelja, 27. maj
Natalija Gruden
Jože Valentinčič

10h Velika Ilova Gora

