DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal: V mesecu maju in juniju je bila huda suša po vsej
Evropi. Zato je bila prva košnja zelo slaba, komaj eno tretjino se je nakosilo kakor
druga leta. Dne 5. julija je dež toliko namočil zemljo, da so ljudje orali za repo,
ajdo in proso.
V župnijo je pribežalo veliko beguncev iz Goriške. Največ jih je našlo bivališče
na Dol. Slivnici in v Veliki Račni. Ljudje so z njimi dobri in jih podpirajo.
Blizu požiralnika Zatočne jame so 22. avgusta 1917 našli ubitega ruskega
vojaka. Komisija je ugotovila, da je ubiti vojak ruski vojni ujetnik Ivan Orlow. Bil je
delavec v Ponikvah v župniji Dobrepolje. Ponoči je ušel z dela, zašel na skale nad
požiralnikom, padel čez skale in se ubil. Pokopan je bil na Kopanju nasproti
zakristijskega okna – en meter od severnega vogala zakristije.
Dne 24. avgusta so Italijani vzeli Sveto goro. V septembru je prišlo v župnijo
pomagat ljudem na polju nekoliko poljskih ujetnikov. So slabi delavci in ljudje jih
ne marajo. Dne 22. septembra 1917 so določili najožji vojni pas. Meja gre preko
Grintovca, vas Kresnice, vas Zalog ter cesta Ljubljana – Šmarje – Veliko Mlačevo –
Velika Račna – Ilova Gora itd. V Veliki Račni je kakšnih 30 vojakov ali poljskih
orožnikov. So silno strogi. Brez legitimacije ne smejo iti ljudje niti v cerkev.
Dne 20. oktobra 1917 so nam vzeli še srednji zvon pri župnijski cerkvi. Težak je
bil 1045 starih funtov ali 585 kilogramov in 84 dekagramov. Vlit je bil leta 1831.
Napis je imel: A. D. 1831 MEDIA NOCTE IN DIEM 17. JUNII TECTA ET CAMPANAE
FULGURE INCENSA PERIERUNT. F. ANT. SAMASSA LABACI. (Leta Gospodovega
1831 so sredi noči 17. junija zadele strele streho in zvonik. (Zvon) je vlil Anton
Samassa iz Ljubljane.) Na zvonu so bile tri podobe: križ s Kristusom, pod križem
sv. Marija in sv. Janez; Marijino vnebovzetje; Sveta trojica. Ta zvon in najmanjši
zvon pri župnijski cerkvi sta bila leta 1831 prelita, ker je 17. junija tega leta
treščilo v zvonik, da je zgorela streha in oba zvonova sta se stopila.
Istega leta, 20. oktobra, so vzeli tudi manjši zvon na Dol. Slivnici, ki je tehtal
183 kilogramov. Vlit je bil leta 1736. Napis je imel: Opus Josephi Samassa Labaci
1736 (delo Jožefa Samassa iz Ljubljane 1736). Imel je tri podobe: Kristusa na križu
s sv. Marijo in sv. Janezom, sv. Petra in Pavla in sv. Florijana.
Konec oktobra je avstrijsko-nemška armada predrla pri Kobaridu italijansko
fronto. Ta se je na celi fronti umaknila do reke Piave. Našim je padlo v roke
neizmerno plena.
Jesen je bila lepa z dobro letino. Dne 2. novembra je padel prvi sneg, pa je
hitro skopnel.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
www.pgd-racna.si/kopanjski_zvon/april_21_2013.pdf
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»VERUJEM – VERUJEMO«
ČLOVEK ODGOVARJA BOGU
30. Zakaj so obrazci vere pomembni?
Obrazci vere so pomembni, ker nam omogočajo izražati, osvajati,
obhajati in živeti verske resnice skupaj z drugimi s tem, da uporabljamo
skupno govorico.
31. Na kakšen način je vera Cerkve ena sama?
Cerkev, čeprav je sestavljena iz oseb, različnih po jeziku, kulturi in
obredih, soglasno izpoveduje svojo edino vero, ki jo je prejela od enega
samega Gospoda in edinega apostolskega izročila. Cerkev izpoveduje
enega samega Boga – Očeta, Sina in Svetega Duha – in razkriva samo
eno pot odrešenja. Zatorej z enim srcem in eno dušo verujemo, kar
vsebuje zapisana ali izročena Božja beseda in kar Cerkev kot od Boga
razodeto predlaga v verovanje.
32. Kaj so veroizpovedni obrazci?
Veroizpovedni obrazci so razčlenjeni obrazci, ki jim pravimo tudi
»Izpovedi vere« ali »Credo«, s katerimi je Cerkev od vsega začetka
izražala in predajala naprej svojo vero v kratkih in za vse vernike
obvezujočih obrazcih.
33. Kateri so najstarejši veroizpovedni obrazci?
Najstarejši »simboli vere« so krstne veroizpovedi. Ker krščujemo »v
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 28, 29), so tam izpovedane
verske resnice, razčlenjene v odnosu do treh oseb presvete Trojice.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 22. 4. – sv. Hugo, škof
Kopanj 19.00 ZA ZDRAVJE IN VERO V DRUŽINI (M. R.)
Torek, 23. 4. – sv. Jurij, mučenec
Čušperk
19.00 + druž. FRÖHLICH
Sreda, 24. 4. – sv. Fidelis, mučenec
Kopanj 19.00 + MATIJA ZAJEC, obl.
Četrtek, 25. 4. – sv. Marko, evangelist
Kopanj 18.30 + g. VIKTOR PRISTOV
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 26. 4. – Marija, Mati dobrega sveta
Kopanj 19.00 + JOŽE BAHOVEC
Sobota, 27. 4. – sv. Hozana Kotorska, devica
Kopanj 19.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
5. VELIKONOČNA NEDELJA, 28. 4. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ PERKO, obl.
Ponedeljek, 29. 4. – sv. Katarina Sienska, sozavetnica Evrope
Čušperk
19.00 + IVAN JAN
Torek, 30. 4. – sv. Pij V., papež
Kopanj 19.00 + LJUBO LAVRIČ
Sreda, 1. 5. – sv. Jožef delavec, praznik dela
Kopanj 19.00 + IVAN MENARD, obl.
Četrtek, 2. 5. – sv. Atanazij, škof in cerkveni učitelj
Kopanj 18.30 ++ PILARJEVE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Prvi petek, obiskovanje bolnikov, 3. 5. – sv. Filip in Jakob ml., apostola
Kopanj 19.00 + JOŽE SEVER, obl.
Prva sobota, 4. 5. – sv. Florijan (Cvetko), mučenec, zavetnik gasilcev
Kopanj
9.00 + JOŽE, ANA JERIČ
6. VELIKONOČNA NEDELJA, 5. 5. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ZA VSE ŽIVE IN + GASILCE IZ RAČNE, ČUŠPERKA
IN ILOVE GORE

OBVESTILA:
Romanje dekanije Grosuplje
Danes, na nedeljo dobrega pastirja in molitve za duhovne poklice, 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. Avtobus bo vozil tudi iz
naše župnije od Čušperka ob 13.45 preko Male in Velike Račne. Vabljeni tudi z
osebnimi vozili.
V sredo, 24. aprila, ob 20.00 bo seja župnijskega pastoralnega sveta. Vsi člani
lepo vabljeni. Preberite PIP od 80. do 85. št. »Tretji izziv: Živa občestva«.
Šmarnice. V mesecu maju se Slovenci že stoletja zbiramo okrog Marije, pojemo,
poslušamo šmarnično branje in molimo litanije Matere Božje. Ta doživetja se
posebej otrokom vtisnejo globoko v dušo. Letos bi imeli šmarnice na dveh
mestih: na Kopanju (kjer bodo povezane s sv. mašo) in v kapeli v Čušperku.
Otroci bodo dobili posebno polo, kamor bodo lepili listke. Na vsakem listku pa je
napisana naloga za tisti dan. Letošnje šmarnice imajo naslov: ŽIVETI Z VERO JE
DRUGAČE. Napisala sta jih družinska mati Urška Smerkolj in Peter Žakelj. Starši,
omogočite, da bodo otroci pri šmarnicah!
Prvoobhajanci naj se lepo pripravijo na prvo sv. spoved in na prvo sv. obhajilo.
Prvo sv. obhajilo bo že na binkošti. Sestanek za starše bo v nedeljo, 5. maja, po
10. maši.
Spovedne molitve
Duhovnik me pozdravi: Hvaljen Jezus! Pokrižam se: V imenu Očeta …
Nato rečem: Danes sem prvič pri sveti spovedi. Moji grehi so … Ko jih poveš, rečeš: Moj
Jezus, usmiljenje! Preden obudim kesanje, mi duhovnik naloži pokoro, ki jo opravim po
spovedi. Nato molim: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši
Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Duhovnik moli: Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober. Odgovorim: Vekomaj traja
njegova dobrota. Duhovnik reče: Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru.
Odgovorim: Bogu hvala!

In še vprašanje: Zakaj boš šel k sv. spovedi?
Odgovor: K sv. spovedi bom šel zato, da mi bo Jezus odpustil grehe.
Cerkev na Kopanju je ta teden dobila nov oltarni prt in nov mašni plašč.
Molitev v letu vere:
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.

