DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je leta 1920 zapisal v kroniko: Okrajni šolski svet v Ljubljani je 9.
septembra 1920 sporočil, da se odpre (otvori) v šolskem letu 1920/1921 šola na
Slivnici, ki je ekspozitura kopanjske šole. Dne 9. oktobra 1920 se je pričel šolski
pouk v šoli na Spodnji Slivnici. Učiteljica je Marija Kastelic, rojena v Ljubljani.
Dne 10. oktobra 1920 je bil nesrečni plebiscit na Koroškem. Dne 26. junija
1920 je prišel v Ljubljano regent Aleksander. Dne 28. novembra 1920 bodo
državnozborske volitve za ustavotvorno skupščino. Slovenci bomo volili v dveh
skupinah. I. skupina bo sodno okrožje Maribor, Celje, Prekmurje in okrajno
glavarstvo Velikovec in Slovenj Gradec. II. skupina pa sodno okrožje Ljubljana,
Novo mesto in ostali del Koroške. Volilni komisar za občino Račna je dr. Anton
Šaplja, inšpektor za agrarno reformo v Ljubljani. Občina Slivnica voli skupaj z
Grosupljem. Volilni komisar je Anton Sajovic, okrajni sodnik v Ljubljani. Slovenija
voli 36 poslancev. I. skupina voli 21 poslancev, II. skupina pa 15 poslancev. Za
občino Račna smo volili v šoli na Kopanju. Volit je prišlo samo 110 volivcev.
Slovenska ljudska stranka (katoliška) je dobila 56 glasov, Samostojna kmetijska
stranka (liberalna) 51 glasov, Komunisti 2 glasova, Demokratje (prej Narodna
napredna stranka ali liberalna) 1 glas.
Dne 12. decembra 1920 se bo sestala »Ustavotvorna skupščina«, ki bo
napravila »ustavo« za naše kraljestvo.
Leta 1920 je bilo v župniji: 21 krstov, 31 pogrebov in 11 porok. Razdeljenih je
bilo 7.385 sv. obhajil.
Leto 1921. V januarju je bilo malo snega in mraz ni bil preveč oster. Februar je
bil lep in ljudje so grabili listje.
Dne 27. februarja smo začeli zbirati denar za srednji zvon pri kopanjski cerkvi.
Težak bo 590 kilogramov, kakor je bil stari, ki ga je oktobra 1917 vzela vojna. Po
sedanji ceni stane kilogram 125 kron. Samo zvon nebrušen in brez napisa bo stal
74.000 kron. Dogovorili smo se, koliko bo dal vsak posestnik: celozemljaki (cela
kmetija) bodo prispevali 2.500 kron, 3/4 zemljaki po 1900 kron, 1/2 zemljaki po
1250 kron, 1/3 zemljaki po 850 kron, 1/4 zemljaki po 625 kron, kajžarji pa od 100
do 500 kron. Ilovska soseska bo dala le polovico, ker si bodo z drugo polovico
napravili zvon za ilovsko cerkev. Vas Spodnja Slivnica bo dala le eno četrtino, kar
bo dala kopanjska soseska. To pa zato, ker kopanjska soseska največ rabi ta zvon.
Slivnica ima namreč svoje pokopališče in najmanj rabi kopanjski zvon. Ilovska
soseska pa na Kopanju pokopava umrle, zato rabi tudi kopanjski zvon.
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/avgust_11_2013.pdf
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»VERUJEM – VERUJEMO«
57. Zakaj Bog dopušča zlo?
Krščanska vera nam daje gotovost, da Bog ne bi trpel zla, ko ne bi tudi iz
zla storil dobro. Bog je to že čudovito uresničil ob Kristusovi smrti in
vstajenju: iz največjega moralnega zla, namreč iz umora svojega Sina, je
izvedel največjo izmed dobrin, Kristusovo poveličanje in naše
odrešenje.

NEBO IN ZEMLJA
58. Kaj je Bog ustvaril?
Sveto pismo pravi: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo« (1 Mz
1,1). Cerkev v svoji veroizpovedi oznanja, da je Bog stvarnik vidnega in
nevidnega sveta: vseh duhovnih in tvarnih bitij, to je angelov in vidnega
sveta, in na posebej način človeka.
59. Kdo so angeli?
Angeli so čisti duhovi, netelesna, nevidna in neumrljiva osebna bitja, ki
imajo um in voljo. Angeli nenehno gledajo Boga iz obličja v obličje, ga
slavijo, mu služijo in so njegovi glasniki pri izpolnjevanju njegovega
odrešenjskega poslanstva glede vseh ljudi.
60. Kako so angeli navzoči v življenju Cerkve?
Cerkev se pridružuje angelom, ko moli Boga, prosi za njihovo pomoč ter
praznuje spomin nekaterih angelov.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 12. 8. – sv. Ivana Šantalska, redovnica
Čušperk 19.00 + EMIL JAN
(1. dan tridnevnice kot priprava na veliki šmaren)
Torek, 13. 8. – sv. Poncijan, papež in mučenec
Kopanj 19.00 + VINKO, MARIJA ŠTEH
(2. dan tridnevnice kot priprava na veliki šmaren,
spovedovanje ob 18. uri)
Sreda, 14. 8. – sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik in mučenec
Kopanj 19.00 + MARIJA, IVANA, JANEZ STRAH
(3. dan tridnevnice kot priprava na veliki šmaren,
spovedovanje ob 18. uri)
ČETRTEK, 15. 8. – VNEBOVZETJE DEVICE MARIJE, zapovedani praznik-ŽEGNANJE

Kopanj
Kopanj

7.30
10.00

ZA ŽUPLJANE
V ZAHVALO KOPANJSKI MARIJI,
po maši pete litanije Matere Božje
(med 10.00 sv. mašo bo na voljo tuj spovednik)
Petek, 16. 8. – sv. Rok, spokornik
Čušperk 19.00 + JOŽE BAHOVEC, NEVENKA KELHAR, 1. obl.
Sobota, 17. 8. – sv. Evzebij, papež in mučenec
Kopanj 19.00 + JANEZ GRUDEN, obl., ++ IZ PIRKE
20. NEDELJA MED LETOM, 18. 8. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + DRUŽ. ADAMIČ, BRCETOVE, PARHAMOV
Ponedeljek, 19. 8. – sv. Janez Eudes, duhovnik, ZAČETEK ORATORIJA
Kopanj 12.00 ZA BLAGOSLOV ORATORIJA
Velika Račna 19.00 + STARŠI, BRATA, SESTRA KEBE
Torek, 20. 8. – sv. Bernard, opat, ORATORIJ
Kopanj 19.00 + IVANA PERKO
Sreda, 21. 8. – sv. Pij X., papež, ORATORIJ
Kopanj 19.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (PERME)
Četrtek, 22. 8. – Devica Marija Kraljica, ORATORIJ
Kopanj 19.00 + FRANC, FRANČIŠKA PODRŽAJ
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.

Petek, 23. 8. – sv. Roza iz Lime, devica, ORATORIJ
Kopanj 19.00 + IVAN MENARD
Sobota, 24. 8. – sv. Jernej, apostol, ORATORIJ
Velika Račna
8.00 ! + MINKA PALČAR, LUDVIK DEBEVC
21. NEDELJA MED LETOM, 25. 8. 2013
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + LUDVIK GRUDEN
(zaključek oratorija, sodelujejo udeleženci)

OBVESTILA:
Na MARIJINO VNEBOVZETJE, ki je največji Marijin praznik in v naši župniji
žegnanje, se bomo med sv. mašo z vsemi vernimi v Sloveniji izročili Mariji.
Kot pripravo bomo obhajali tridnevnico pred praznikom. Lepo bi bilo, da bi
za ta dan opravili tudi sv. spoved. Domači spovednik bom na voljo v torek
in sredo eno uro pred mašo, tuj spovednik pa bo na voljo na praznik od
9.30 uri in med 10. mašo.
ORATORIJ NA KOPANJU: 19.–25. avgust 2013
Otroci, še je čas, da se prijavite na letošnji oratorij! Vse napotke in kratek
pregled oratorija smo za vas pripravili v zgibanki, ki je na voljo v cerkvi.
SE VIDIMO v ponedeljek, 19. 8., ob 9h!
Animatorji se dobimo na srečanjih v tem tednu še v:
TOREK, 13. 8., ob 19.00
in
SOBOTO, 23. 8., ob 19.30.
1. Najbolj zanesljiva pot k Bogu je Devica Marija.
Po Mariji k Jezusu! Sv. Ludvik Grignion Montfortski je učil: »Če rečeš
'Marija', reče ona 'Bog'.« Na letošnji praznik Marijinega vnebovzetja, 15.
avgusta, se bomo njej ponovno izročili, da nas bo pripeljala k svojemu
Sinu. Mariji smo se posvetili v prvem letu samostojnosti, leta 1992. Letos
se ji hočemo izročiti s skrbno pripravo, ker smo v letu vere in ker
obhajamo sedemdeseto obletnico posvetitve mnogih naših župnij
Marijinemu brezmadežnemu Srcu. Pred sedemdesetimi leti so se verniki
po naročilu papeža Pija XII. na posvetitev skrbno pripravili, v ljubljanski
škofiji z obhajanjem petih prvih sobot in s spokornim dnevom. Tudi letos
smo se pripravljali na izročitev in posvetitev Mariji z obhajanjem petih
prvih sobot na fatimski način.

