DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je leta 1922 zapisal: Sredi julija je nastopila huda suša, če
ne bo kmalu dežja, ne bo ne otave ne druge krme za svinje. Dne 14. julija
1922 je bila popoldne močna ploha z viharjem. Imeli smo tri vozove napol
suhe krme v Logu za Kopanjem in je vse zmočilo. Danes, 15. julija, je bilo
lepo vreme in smo spravili pod streho vso krmo.
Ljudje mlatijo ječmen, a dobili so nazaj samo seme, ker je ves segnil
zaradi snega, ki je ležal tri in pol mesece. Začetek julija je bil zelo suh, vse
se suši in otave ne bo. Dne 20. julija 1922 časopisi tožijo o suši, povsod so
sv. maše in procesije za dež. Dne 24. julija smo imeli na Kopanju sv. mašo
za dež. Ponoči med 24. in 25. julijem je dež malo namočil. Dne 25. julija je
bila na Veliki Ilovi Gori sv. maša za dež. Domov grede z Ilove Gore (25.
julija) je padal močan dež. Namočilo je za oranje in popoldne 25. julija so
ljudje že orali za repo. Ječmen je dal le dvojno seme, pšenica je dala trojno
seme. Bila je slaba letina zaradi dolge zime.
Dne 3. avgusta 1922 je šla slika Antona Cebeja z glavnega oltarja (Marija
Vnebovzeta) in slika iz kapele v Čušperku na umetniško razstavo v
Ljubljano (veliki trgovski sejem). Sliko je prevzel akademski slikar Matija
Sternen, rojen na Vrhniki.
Dne 16. avgusta 1922 so začeli v Račni kopati krompir, je zelo droban in
od črva objeden. Le na močvirnih njivah je najdebelejši debel za pest.
Krompir je v Ljubljani na trgu po 6 do 7 kron za kilogram. Krompirja so
ljudje letos pridelali komaj za polovico tega kot druga leta. V vsem
kraljestvu SHS je letina pičla. Da je letina slaba, je ukinjena colnina
(carinske dajatve) na uvoz žita k nam. Tudi cene živini zelo padajo.
Suša še traja. Dne 21. avgusta je šla procesija za dež iz Račne na Ilovo
Goro, kjer je bila sv. maša za dež. Drugi dan je pa prišla procesija z Ilove
Gore in Gabrja na Kopanj, kjer je bila zopet sv. maša za dež. Niti julija niti
do 23. avgusta ni bilo toliko dežja, da bi bilo za rast. Suša je večja kot leta
1921. Vode ni nikjer po vaseh, vozijo jo iz potoka na logeh. Kopanjski hrib
je od suše ves ožgan, drevje se suši v gozdu. Na Kopanju sta se posušili dve
češpljevi drevesi.
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»IN JEZUSA KRISTUSA, SINA NJEGOVEGA EDINEGA,
GOSPODA NAŠEGA«
80. Kaj pomeni ime »Jezus«?
Ime »Jezus«, ki mu ga je dal angel ob oznanjenju, pomeni »Bog
rešuje«.Izraža hkrati njegovo identiteto in njegovo poslanstvo, ker »bo
odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov« (Mt 1,21). Peter zatrjuje, da
»nam pod nebom ni dano nobeno drugo ime, po katerem bi se ljudje
mogli rešiti« (Apd 4,12).
81. Zakaj se Jezus imenuje Kristus?
»Kristus« po grško, »Mesija« po hebrejsko pomeni »maziljenec«. Jezus
je Kristus zato, ker ga je Bog posvetil in mazilil s Svetim Duhom za
odrešenjsko poslanstvo. Je od Izraela pričakovani Mesija, poslan na svet
od Očeta. Jezus je prejel naslov Mesija in natančno pojasnil njegov
pomen: »Prišel je iz nebes« (Jn 3,13), bil križan in nato obujen od
mrtvih, je trpeči služabnik, ki »daje svoje življenje v odkupnino za
mnoge« (Mt 20,28). Iz imena Kristus smo prejeli ime kristjani.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 2. 12. – sv. Natalija (Božena), mučenka
Kopanj 17.00 + DRUŽ. STANKOVIČ
Torek, 3. 12. – sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
Kopanj 17.00 + BUCOVARJEVI
Sreda, 4. 12. – sv. Janez Damaščan, cerkveni učitelj
Kopanj 17.00 + VINKO MEHLE, obl.
Četrtek, 5. 12. – sv. Sava, opat
Kopanj 16.30 + JOŽEF ŠTEH
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 6. 12. – Prvi petek, obiskovanje bolnikov; sv. Nikolaj (Miklavž), škof
Kopanj 17.00 + MARIJA ŠTEH, obl. (Mala Račna)
Ob 19.30 srečanje za mladino
Sobota, 7. 12. – sv. Ambrož, škof
Kopanj 17.00 + JOŽEFA MOHAR, FRANČIŠKA BIZJAK
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE, slovesni praznik, 8. 12. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STARŠI ŠKULJ
Ponedeljek, 9. 12. – sv. Valerija, mučenka
Kopanj 17.00 + ANA TONKLI, obl.
Torek, 10. 12. – Loretska Mati Božja
Kopanj 17.00 + PIRKARJEVI (Mala Račna)
Sreda, 11. 12. – sv. Damaz I., papež
Kopanj 17.00 + IGNACIJ, obl., JAMNIKOVI
Četrtek, 12. 12. – Devica Marija iz Guadalupe
Kopanj 16.30 + TOMISLAV FRÖHLICH, obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 13. 12. – sv. Lucija, devica in mučenka
Kopanj 17.00 + MARIJA ZABUKOVEC
Ob 19.00 molitveno občestvo
Sobota, 14. 12. – sv. Janez od Križa, duhovnik
Kopanj 17.00 + ALOJZIJA ŠTUPNIK, obl.
3. ADVENTNA NEDELJA, 15. 12. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEF ŠTEH

OBVESTILA:
Na sestanku smo se zmenili, da bi birmanci opravili devet prvih petkov. Ker
so bili pri spovedi prejšnji teden, naj pridejo 6. dec. k maši in k sv. obhajilu.
Ta teden bomo po sveti maši molili pred praznikom Brezmadežne k Mariji
Brezmadežni. Vabljeni k sv. mašam.
V petek, 6. dec., ob 19.30 uri so na srečanje v učilnico lepo vabljeni mladi
(srednja šola, študenti). Srečanje bi imeli vsakih 14 dni.
V sredo, 11. dec., bo v učilnici srečanje za vse zakonce. Gosta bosta Dani
in dr. Vilma Siter. Vsi zakonci na srečanje lepo vabljeni.
V petek, 13. dec., pa bo v učilnici prvo srečanje molitvenega občestva.
Srečanje bi imeli vsakih 14 dni. Vsi lepo vabljeni!
Jezus nas uslišuje
Zavedamo se, da Jezus ni postavil svete evharistije za ozdravljanje telesnih bolezni
in za varstvo pred raznimi nesrečami. V tem zakramentu hrani in ozdravlja
predvsem naše duše. Vendar v svoji dobroti vsaj kdaj prepreči kakšno grozečo
nesrečo.

V času SV. KLARE ASIŠKE (+ 1253) je nemški cesar Friderik II. z najetimi
vojaki, med njimi muslimanskimi Saraceni, pustošil po Italiji. Požigal je
mesta, teptal polja ter ropal cerkve in samostane. V septembru 1240 je
prodiral proti Assisiju. Zunaj mestnega obzidja pri Svetem Damijanu je bil
samostan klaris, ki je bil v veliki nevarnosti. Skupaj s sv. Klaro so sestre
neprenehoma molile pred Najsvetejšim in samostan je bil rešen kakor po
čudežu. Tudi naslednje leto 1241, ko so vojaki ogrožali mesto Assisi, je
Klarina molitev in molitev njenih sester rešila mesto.
Poznejše poročilo, ki je morda legendarno, pripoveduje, kako so Saraceni z
divjim krikom in tuljenjem pridrli pred samostan. Že so pristavljali lestve in
plezali vrh obzidja. Klara je naročila, naj ji prinesejo posodico, v kateri so
hranile posvečene hostije. S posodico v roki so sestre svojo predstojnico
odnesle k velikemu oknu, ki gleda na prostor pred cerkvijo. Visoko je
dvignila posodico in nevernim vojakom pokazala Kristusa v evharistiji.
Tedaj je molila: »Prosim Te, moj Gospod, stori, da ne bi prišle v roke
nevernikov in obvaruj nas njihove krutosti. Prosim Te, moj Gospod, da
obvaruješ tudi to mesto in ljudi, ki nam zaradi tvoje ljubezni pomagajo in
nas ohranjajo pri življenju.« Iz posodice s hostijami je Klara slišala glas:
»Zaradi tvoje ljubezni bom varoval tebe in nje.« Saraceni so izginili iz
okolice samostana in tudi mesta Assisi niso napadli. Neka nevidna sila jih
je zapodila v beg.

