DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal v kroniko: Leto 1917. Dne 9. januarja 1917 so zopet
potrjevali fante v vojsko, rojene leta 1899. Iz župnije so jih potrdili devet. Dne 15.
januarja je bil zopet nabor. Potrjevali so tiste fante, ki niso bili še potrjeni iz
kateregakoli vzroka. Iz župnije sta bila potrjena dva.
Pomlad je bila pozna. V marcu je bila še zima. Država vabi za podpis 5. vojnega
posojila. Ljudje se ne zmenijo za to vabilo. Pravijo, da se s tem posojilom podpira
vojna, zato vojna traja toliko let. Ko ne bo več denarja, pa bo konec vojne!
V aprilu ljudje še niso mogli orati, ker je bilo deževno vreme. Oves so sejali 5.
aprila, zadnji krompir pa 25. aprila. »Tako pozno nismo še nikoli sejali in sadili.«
Župnik Žužek je na škofijo poslal nabirko 66 kron in 85 vinarjev za pohabljene
vojake, za Rdeči križ in za »vojne domove«. Dne 14. aprila so zopet pomaknili ure
za eno uro. Dne 13. maja 1917 je bila sv. birma. Škof je ljudi tolažil in jih
spodbujal k molitvi, k pokori in zaupanju v Boga. Ravno pred birmo sta dva vojaka
kleparja Hrvat Anton Marulić iz Baške na otoku Krku in Peter Pavlin iz Gorice
razkrivala bakreno streho na zvoniku. Razkriti del sta takoj pokrila s pocinkano
pločevino. Delo sta opravila v 18 dneh. Bila sta pridna in sta med delom pela.
Streha je merila 91 kvadratnih metrov. Baker so plačali po 2 kroni in 35 vinarjev
za kilogram. Vsega bakra je bilo 463 kilogramov in zanj so dobili 1319 kron in 55
vinarjev. Za železno pocinkano pločevino pa je cerkev dala 718 kron in 98
vinarjev. Župnik je pripisal: »Lepa zamenjava.« Vzeli so tudi strelovodno bakreno
žico in na zvonik dali železno pocinkano brez doplačila. Župnik je zapisal: »Ljudje
se jezijo.«
Sredi maja se je slišalo grozno streljanje od Gorice, okna so se tresla. Italijani
hočejo priti v Trst in vzeti Sveto goro, a bili so odbiti. To je bila deseta soška bitka.
Med 22. in 23. majem je bila na Kopanju huda burja, 24. maja pa je slana hudo
pomorila fižol in koruzo v vaseh Velika in Mala Račna in v Predolah. Fižol so sadili
ponovno. Na Kopanju ni bilo slane.
Po Kranjskem je suša, deževalo ni že en mesec. Dne 30. maja 1917 so
Jugoslovani vložili »Majniško deklaracijo«, v kateri zahtevajo, da se združijo vse
dežele, kjer prebivajo Jugoslovani pod habsburško oblastjo. Dne 28. maja so
popisali vse obsejano polje.
Dne 29. maja so neznani tatovi ukradli posestniku Janezu Habjanu iz Predol 2
iz hleva 50 kilogramov težkega prašiča. Pogon, v katerem je v gozdu nad
Predolami za tatovi sodelovalo 15 mož in 3 orožniki, je bil brez uspeha. Tudi po
drugih vaseh zelo kradejo. Tatovi so ruski ujetniki.
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»VERUJEM – VERUJEMO«
ČLOVEK ODGOVARJA BOGU
27. Katere so značilnosti vere?
Vera je zastonjski, nedolgovani dar Boga; dostopna je vsem, ki zanjo
ponižno prosijo. Vera je nadnaravna krepost, potrebna za zveličanje.
Dejanje vere je pristno človeško dejanje. To je dejanje človeškega
razuma, ki svobodno pritrdi Božji resnici na ukaz volje, ki jo Bog
nagiblje. Vera je poleg tega gotova, ker je oprta na samo besedo Boga.
Vera deluje po ljubezni (Gal 5,6); nenehno raste iz poslušanja Božje
besede in po molitvi. Vera nam vnaprej daje okušati nebeško veselje.
28. Zakaj ni nesoglasja med vero in znanostjo?
Čeprav je vera nad razumom, vendar ne more biti nikoli nesoglasij med
vero in znanostjo, ker imata obe svoj izvor v Bogu. Saj je isti Bog, ki daje
človeku tako luč razuma kot vere. »Veruj, da bi umeval, umevaj, da bi
veroval« (sveti Avguštin).
29. Zakaj je vera hkrati osebnostno in cerkvenostno dejanje?
Vera je osebno dejanje, kolikor je svoboden odgovor človeka Bogu, ki
se razodeva. A hkrati je tudi cerkvenostno dejanje, ki se izraža v
veroizpovedi: »Verujemo.« Dejansko je Cerkev, ki veruje: Cerkev tako z
milostjo Svetega Duha prehiteva, rojeva in hrani vero posameznega
kristjana. Zato je Cerkev mati in učiteljica. »Nihče ne more imeti Boga
za Očeta, če nima Cerkve za mater« (sveti Ciprijan).

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 8. 4. – sv. Maksim in Timotej, mučenca
Kopanj 19.00 + JUSTI VOVK
Torek, 9. 4. – sv. Hugo, škof
Kopanj 19.00 + DANILO, DARKO KOŠIR
Sreda, 10. 4. – sv. Domen, škof in mučenec
Kopanj 19.00 + FANI KASTELIC, 1. obl.
Četrtek, 11. 4. – sv. Stanislav, škof in mučenec
Kopanj 18.30 + DRUŽ. MEŽAN
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 12. 4. – sv. Julij I., papež
Kopanj 19.00 + g. VIKTOR PRISTOV
Sobota, 13. 4. – sv. Martin I., papež in mučenec
Kopanj 19.00 ZA ZDRAVJE (Š.)
3. VELIKONOČNA NEDELJA, 14. 4. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ

OBVESTILA:
Lepa hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež, da je bilo velikonočno praznovanje
zelo lepo kljub slabemu vremenu. Lepa udeležba je bila pri velikonočnem
tridnevju (veliki četrtek, veliki petek in velika sobota). Prav tako ste številni
opravili velikonočno spoved na cvetno nedeljo, na veliki petek in drugje, npr.
na Rakovniku. Kdor jo še ni, ima še možnost do binkošti (19. maj). Lepa zahvala
tudi za darove za kristjane v Palestini, za ogrevanje cerkve in darove pri
blagoslovu jedil. Bog povrni!!
V velikonočnem času zjutraj, opoldne in zvečer ne molimo molitev Angel
Gospodov, ampak:
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja.
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo: O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa,
svet razveselil, daj nam, te prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo
veselje večnega življenja.
Molitev v letu vere:

Ponedeljek, 15. 4. – sv. Helena, kneginja
Vel. Račna
19.00 + ANTON ŠTEH
Torek, 16. 4. – sv. Bernardka Lurška, devica
Kopanj 19.00 + ALOJZ, IVANA PERKO
Sreda, 17. 4. – sv. Robert, opat
Kopanj 19.00 + RUDI PODRŽAJ
Četrtek, 18. 4. – sv. Sabina, redovnica
Kopanj 18.30 + JANEZ, IVANA STRAH
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 19. 4. – sv. Ekspedit, mučenec
Kopanj 19.00 + druž. JERIČ
Sobota, 20. 4. – sv. Teo, škof
Kopanj 19.00 + FRANC ŠKODA, MARIJA BREGAR
4. VELIKONOČNA NEDELJA, 21. 4. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA PERME, Predole, obl.

Moj Bog, verujem vate,
molim te, upam vate
in te ljubim nad vse.
Prosim te odpuščanja za tiste,
ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in te ne ljubijo.
Romanje dekanije Grosuplje.
Na nedeljo dobrega pastirja in molitve za duhovne poklice 21. aprila 2013 bo
naša dekanija poromala na Brezje k Mariji Pomagaj. Ob 15.00 bo molitvena ura za
duhovne poklice, ob 16.00 pa sveta maša in pete litanije. Lepo ste vabljeni, da se
udeležite tega romanja v letu vere in v drugem letu priprave na 200-letnico
podobe Marije Pomagaj. Avtobus bo vozil tudi iz naše župnije od Čušperka ob
13.45 preko Male in Velike Račne. Prijavite se čim prej, ker bodo šli romarji na
avtobus tudi iz Grosuplja in Police. Vabljeni tudi ministranti, ki naj vzamejo s
seboj ministrantske obleke.
DRUGJE OPRAVLJENE SV. MAŠE:
Veronika Kadunc, mama Potokar, Jože Bahovec (16 x), druž. Podržaj
(Martinovčevi) (2 x).

