DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je leta 1921 zapisal v kroniko:
»V februarju in marcu so prispevali za zvon: Velika Račna 10.435 kron, Mala
Račna 11.088 kron, Predole 4.816 kron, Gabrje 2.500 kron, Velika Ilova Gora
5.336 kron. Na Spodnji Slivnici so vaščani prispevali 1.750 kron. Ljudje so obljubili,
da bodo še dali, kakor je določeno.« Potem pa so v tej vasi ključarja Martina Zajca
(Špeharjevega) in župnika Franca Žužka trije vaščani (županov namestnik F. B.,
kočar F. P. in preužitkar J. K.) »surovo napadli, da sva morala bežati iz vasi«.
Župnik Žužek si ta napad ni vzel preveč k srcu, kroniko je pisal naprej: »Marec
je zelo lep in gorak, da so ljudje orali in sadili krompir. Meseca marca smo imeli
ljudsko štetje. Popisovala sva jaz in g. učitelj Andrej Flajs. Število prebivalcev:
Velika Račna: 174 oseb; Mala Račna 210 oseb; Predole: 90 oseb; Gabrje: 39 oseb;
Velika Ilova Gora: 128 oseb; Spodnja Slivnica: 264 oseb. Skupaj v župniji 905
oseb. Začasno so odsotni: dijaki, vojaki in Amerikanci, ki bodo prišli še nazaj in
smo jih našteli 273 oseb. Skupaj župnija šteje 1.178 oseb.
Na letošnjo veliko noč 27. marca je bilo zelo toplo in kmalu se je videla zelena
bukev. Ljudje pravijo, da tako zgodnje pomladi ni bilo vsaj 50 let.
Dne 3. aprila na belo nedeljo so se stepli fantje iz Predol in Velike Ilove Gore v
gostilni pri Pilerju v Mali Račni 28. V tepežu je bil ubit Franc Nučič iz Predol 8.
Meseca aprila je bilo malo dežja, bo malo krme. Maj je tudi suh in mlinarjem
primanjkuje vode.
Dne 19. maja 1921 smo šli župnik in ključarja župnijske cerkve: Martin Zajec
(Špeharjev) iz Velike Račne 8 in Janez Zupančič (Bradačev) iz Male Račne 4 naročit
nov bronast zvon (srednji zvon) za župnijsko cerkev. Naročili smo ga v Ljubljani v
livarni »Strojnih tovarn« (prej Samassa). Cena bo sledeča: kilogram surove teže
velja 125 kron, kilogram teže zvona za brušenje je 2 kroni, za napis je vsaka črka 5
kron. Zvon bo ulit 8. septembra 1921. Do sedaj imamo 51.500 kron nabranega
denarja.
Junij je zopet suh, povsod manjka vode. V mlin vozijo ljudje na Krko. Polje je
suho, letina bo slaba. Dne 23. junija, dan pred kresom, so ljudje kosili po logeh
okoli Kopanja. Ta dan je bilo tako mrzlo, da je bila trava vsa zmrznjena in je
hreščalo pod koso.
Dne 29. junija 1921 je bil prestolonaslednik in regent Aleksander v Beogradu
napaden po komunistih, a napad se ni posrečil.
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»VERUJEM – VERUJEMO«

Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

61. Kaj uči Sveto pismo o stvarjenju vidnega sveta?
Prek pripovedi o »šestih dneh« stvarjenja nam Sveto pismo da spoznati
vrednost stvarstva in njegovo naravnanost na Božjo slavo in služenje
človeku. Vsaka stvar dolguje svoj obstoj Bogu, od katerega prejema
svojo lastno dobrost in popolnost, svoje lastne zakone in svoje lastno
mesto v vesolju.
62. Kakšno je človekovo mesto v stvarstvu?
Človek je vrhunec vidnega stvarstva, kolikor je ustvarjen po Božji
podobi in sličnosti.
63. Kakšne vrste odnos obstaja med ustvarjenimi stvarmi?
Med stvarmi obstaja medsebojna odvisnost in hierarhija, hotena od
Boga. Hkrati obstaja med njimi enost in solidarnost, ker imajo vse istega
Stvarnika, so od njega ljubljene in naravnane na njegovo slovo.
Spoštovati v stvarstvu zapisane zakonitosti in odnose, ki izhajajo iz
narave stvari, je začetek modrosti in temelj nravnosti.
64. Kakšen je odnos med delom stvarjenja in odrešenja?
Delo stvarjenja dosega vrhunec še v večjem delu odrešenja. To pa daje
začetek novemu stvarjenju, v katerem bo vse našlo poslednji smisel in
svojo dovršitev.

Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
www.pgd-racna.si/kopanjski_zvon/avgust_25_2013.pdf

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 26. 8. – sv. Ivana Bicher, redovnica
Kopanj 19.00 + LUDVIK, STANE KASTELIC
Torek, 27. 8. – sv. Monika, mati sv. Avguština
Kopanj 19.00 + JOŽEFA POTOKAR
Sreda, 28. 8. – sv. Avguštin, škof in cerkveni učitelj
Kopanj 19.00 + DRUŽ. ZUPANČIČ (BRADAČEVI)
Četrtek, 29. 8. – mučeništvo Janeza Krstnika
Kopanj 19.00 + JOŽEFA STARC, IVANA BRODNIK
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 30. 8. – sv. Feliks (Srečko), mučenec
Kopanj 19.00 + V DOBER NAMEN (SRDAREV)
Sobota, 31. 8. – sv. Rajmund, redovnik
Kopanj
8.00 ! + ALOJZ KUPLENK, obl.
22. NEDELJA MED LETOM, 1. 9. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, BIZJAKOVI

PRED NAMI JE VEROUČNO LETO.
Starše naprošamo, da prijavijo VSE učence od 1. do 9. razreda k verouku v
sredo, 28. avgusta, od 17. do 20. ure. Starši bodo dobili učbenike, zvezke
in liturgične zvezke. Učbeniki so dobri starejši. Kjer imajo v družini 3 in več
šoloobveznih otrok, dobijo vse učbenike brezplačno. Starši naj prinesejo
tudi spričevala, če jih še niso oddali. Pred nami je tudi sv. BIRMA.
Priporočamo tudi revijo MAVRICA, ki je lep pripomoček verouku. Cena
posamezne številke je 3,5 evra, celoletna naročnina pa je 35 evrov.
URNIK VEROUKA:
1. raz. – ponedeljek 12.10–12.50
2. raz. – torek 12.10–12.50
3. raz. – ponedeljek 12.50–13.30
4. raz. – torek 12.50–13.30
5. raz. – torek 12.50–13.30
6., 7., 8., 9. raz. – torek po pouku – po dogovoru
Z VEROUKOM BOMO ZAČELI PRIHODNJI TEDEN,
OD 9. SEPTEMBRA NAPREJ!

Ponedeljek, 2. 9. – sv. Marjeta, mučenka
Velika Račna 19.00 POLJSKA, PREDOLE
Torek, 3. 9. – sv. Gregor Veliki, papež
Kopanj 19.00 + ANA FINK, PREDOLE
Sreda, 4. 9. – sv. Rozalija, devica
Kopanj 19.00 + ANA FINK
Četrtek, 5. 9. – sv. Mati Terezija, redovnica
Kopanj 19.00 ++ JAPLJEVE, BETIČEVE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 6. 9. – sv. Zaharija, prerok
Kopanj 19.00 + JANEZ JERIČ
Sobota, 7. 9. – sv. Regina, mučenka
Velika Račna
8.00 ! + FRANČIŠKA PETRIČ, MARTIN, obl.
23. NEDELJA MED LETOM, 8. 9. 2013 – MALI ŠMAREN
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, 7. obl.

Čas med »mašami«, med velikim in malim šmarnom, je posebej
zaznamovan v ljudskem izročilu. Med tem časom so sekali drva (v stari
luni), gospodinje so zbirale jajca, ki so med pšenico v kašči ostala še
dolgo nepokvarjena, itd. Ta čas je še posebej posvečen Materi Božji.
1. Najbolj zanesljiva pot k Bogu je Devica Marija.
2. Mariji smo bili izročeni že pod križem. Tam je rojstna ura
izročitve Božji Materi. Evangelist Janez poroča: »Poleg Jezusovega križa pa
so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija
Magdalena. Ko je Jezus videl mater in zraven stoječega učenca, katerega je
ljubil, je rekel materi: 'Žena, glej, tvoj sin!' Potem je rekel učencu: 'Glej,
tvoja mati!' In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,25–27).
Učenec, katerega je Jezus ljubil, je bil apostol Janez. On je predstavljal nas
vse. Vse nas Jezus ljubi, vsem izroča svojo Mater. Njegova poslednja volja,
njegov testament je, da imamo Marijo za mater. Njej se izročimo s tem, da
jo kot učenec vzamemo k sebi. Ker smo slabotni in nagnjeni k nezvestobi,
moramo to dejanje sprejema in izročitve vedno znova obnavljati. Na
najodličnejši način se to dogaja pri dobro pripravljeni izročitvi in posvetitvi
Mariji (po fatimsko in kot papeži: Marijinemu brezmadežnemu Srcu).

