DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE

Leto 1910. Na praznik vnebohoda, 5. maja, se je začel misijon, ki sta ga vodila
jezuita p. Alojzij Žužek in p. Janez Pristov, in se končal 15. maja. Vreme je bilo ves
čas lepo. Ljudje so se pridig in vseh pobožnosti udeleževali v polnem številu. Vsi
so prejeli sv. zakramente.
Polje je lepo, tudi krme je bilo dovolj. V začetku junija so že vsi kosili prvo
košnjo. Dne 15. julija so po župniji povsod želi žito, ki je dobro obrodilo.
Dne 14. in 15. avgusta je spovedoval jezuit p. Janez Kunstelj. Veliko ljudi je
prejelo sv. zakramente. Na žegnanju je bilo silno veliko ljudi božjepotnikov iz
krške župnije, Žalne, Škocjana, Šmarij in iz daljnih krajev.
Že 1. septembra so ljudje začeli kopati krompir, ki je bil zelo lep. Pri košnji
otave pa je vreme zelo nagajalo, zato je bila ta krma slaba. Mesec oktober je bil
lep, suh, lep je bil tudi november in ljudje so si napravljali nastil. Še 20. decembra
ni bilo nič snega.
V letu 1910 je bilo rojenih in krščenih 28 otrok, umrlo je 20 ljudi, poroke ni bilo
nobene, obhajil pa je bilo 5.365.
Leto 1911. Dne 2. januarja je padel prvi sneg v tisti zimi. Od 27. do 29. januarja
je bilo ljudsko štetje. V župniji so našteli 969 oseb. Po vaseh (op.: Čušperk ni
omenjen, ker je spadal pod Malo Račno) je bilo ljudi:
Velika Račna 185,
Mala Račna 194,
Predole 89,
Slivnica 315,
Gaberje 48,
Velika Ilova Gora 138.
V ZDA je bilo še 154 takih, ki so prišli še nazaj.
V začetku marca so že povsod orali za krompir in oves, ker je bilo malo snega.
Župnik Žužek je spomladi zapisal: »Do zdaj so ljudje nenavadno zdravi.«
Kroniko je nadaljeval: »Za veliko noč so žene iz vse župnije kupile svečnik za
velikonočno svečo. Ker je bila pri župnijski cerkvi na Kopanju že več let
roženvenska bratovščina starega tipa, sem prosil dominikanskega provinciala na
Dunaj, da bi se tu ustanovila dominikanska bratovščina sv. rožnega venca. Dne
11. maja 1911 sem prosil knezoškofijski ordinariat za »consens« za ustanovitev
roženvenske dominikanske bratovščine. Dodal sem prošnjo, da se obhaja
roženvenska procesija vsako drugo nedeljo v mesecu, kakor velevajo pravila.
Dne 25. maja 1911 je imel p. Janez Kunstelj, jezuit, slovesnost na vnebohod.
Božjepotnikov je prišlo veliko.
Meseca junija in julija je bila velika suša. Krompir in fižol jo najbolj občutita.«
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»VERUJEM – VERUJEMO«

BOG PRIHAJA ČLOVEKU NAPROTI
11. Kaj je apostolsko izročilo?
Apostolsko izročilo je dovršeno predajanje Kristusovega sporočila od
samih začetkov krščanstva z oznanjevanjem, pričevanjem, ustanovami,
bogočastjem, navdihnjenimi knjigami. Apostoli so predali naprej svojim
naslednikom, škofom, in po njih vsem rodovom do konca časov tisto,
kar so prejeli od Kristusa in dojeli od Svetega Duha.
12. Na kakšne načine se uresničuje apostolsko izročilo?
Apostolsko izročilo se uresničuje na dva načina: z živim predajanjem
božje besede (ki jo preprosto imenujemo tudi izročilo) in s svetim
pismom, ki je bilo zapisano oznanilo o odrešenju.
13. Kakšen je odnos med izročilom in svetim pismom?
Sveto izročilo in sveto pismo sta med seboj tesno povezani in drug
drugega deležni. Obe napravljata, da je v Cerkvi navzoča in rodovitna
Kristusova skrivnost; obe pritekata iz istega božjega studenca:
sestavljata en sam sveti zaklad vere, iz katerega Cerkev zajema svojo
gotovost glede razodetih resnic.
14. Komu je zaupana dediščina vere?
Dediščina vere je zaupana apostolom in celoti Cerkve. Vse božje
ljudstvo s pomočjo nadnaravnega verskega čuta ob podpori Svetega
Duha in ob vodstvu cerkvenega učiteljstva sprejema božje razodetje,
vanj vedno globlje prodira in iz njega živi. (Katoliški katekizem)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

Ponedeljek, 3. 12. – sv. Frančišek Ksaver, duhovnik
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA BIZJAK, JOŽEFA MOHAR
Torek, 4. 12. – sv. Janez Damaščan, duhovnik
Čušperk 16.00 + druž. MEŽAN
Kopanj 17.00 + JULIJANA MEHLE, 7. dan
Sreda, 5. 12. – sv. Krispina, mučenka
Velika Račna 16.30 + FRANC, ANA FINK
Četrtek, 6. 12. – sv. Nikolaj (Miklavž), škof
Kopanj 16.30 + ROZALIJA PERME
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 7. 12. – sv. Ambrož, škof
Kopanj 17.00 + MARIJA ŠTEH, Mala Račna
Sobota, 8. 12. – Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik
Kopanj
9.00 + p. LOJZE ŠTRUBELJ, obl.
Kopanj 17.00 + druž. KOŠIR
NEDELJA, 9. 12. – 2. ADVENTNA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ, JOŽE NUČIČ (Bucovarjevi)
Ponedeljek, 10. 12. – Loretska Mati Božja
Velika Račna 17.00 ++ KREMENŠEK, IVAN, MARIJA JANEŽIČ
Torek, 11. 12. – sv. Damaz, papež
Kopanj 17.00 + IGNACIJ, ++ JAMNIKOVI
Sreda, 12. 12. – Devica Marija iz Guadalupe
Kopanj
8.00 !! + starši MAVKO
Četrtek, 13. 12. – sv. Lucija, devica in mučenka
Kopanj 16.30 + ALOJZIJA ŠTUPNIK, obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 14. 12. – sv. Janez od Križa, duhovnik
Velika Račna 17.00 + ANA TONKLI, obl.
Sobota, 15. 12. – sv. Eligij, škof
Kopanj 17.00 + ALOJZ, ANTONIJA OKORN
NEDELJA, 16. 12. – 3. ADVENTNA NEDELJA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + TOMISLAV FRÖHLICH

OBVESTILA:

Danes, na prvo adventno nedeljo, 2. decembra, ob 10.00 uri vabimo vse
zakonske pare, ki ste letos obhajali okroglo obletnico poroke: 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50 itd. k sveti maši, da se boste Bogu zahvalili za skupno prehojeno
pot in prosili blagoslov za naprej.
Danes je puščica za karitas.
Danes, 2. dec., bo v Višji Gori ob 15.00 uri srečanje župnijskih svetov naše
dekanije. Vsi člani lepo vabljeni. Odhod ob 14.30 izpred Kulturnega doma.
V sredo, 5. decembra, ob 17.00 uri nas bo v Kulturnem domu v Veliki Račni
obiskal sv. Miklavž. Najprej bo igrica in potem obdarovanje. Otroci, lepo vabljeni.
Vsem, ki so vse pripravili, že vnaprej Bog povrni!
V nedeljo, 9. dec., po 10. maši lepo vabim starše otrok 1., 2. in 3. razreda na
sestanek v veroučno učilnico.
V nedeljo, 16. dec., po 10. maši pa lepo vabim starše otrok 4., 5., 6., 7., 8. in 9.
razreda na sestanek v veroučno učilnico.
DUHOVNA PRIPRAVA NA BOŽIČ ZA FANTE IN DEKLETA PO DEVETLETKI BO V
ČETRTEK, 20. DEC., OB 19.00 URI. Vodil jo bo g. Peter Pučnik, SDB, iz Ljubljane.
BREZ DUHOVNE PRENOVE (SV. SPOVEDI) ZA KRISTJANA NI BOŽIČA! Za vse
starejše pa bo duhovna obnova s spovedjo na 4. adventno nedeljo, 23. dec.,
popoldne.
Od ponedeljka, 17. dec., do sobote, 22. dec., bo ob 18.00 uri devetdnevnica pred
božičem s pobožnostjo MARIJO NOSIJO in pesmijo: KRALJA, KI PRIHAJA, PRIDITE,
MOLIMO! Po sv. maši bodo po cerkvi nosili Marijin kip. Za Marijo se bo v temni
cerkvi vsak večer razvila procesija: svetile bodo samo lučke, ki jih bodo nosili
otroci – tudi malčki. Lučke bodo dobili v cerkvi. Vsi otroci pa bodo vsak večer
dobili ovčko za svoje jaslice. Cerkev bo vse dni ogrevana. Vabimo tudi mamice z
malčki.
Gospod škof msgr. dr. ANTON JAMNIK bo imel na 4. adventno nedeljo, 23.
decembra, ob 10.00 uri srebrno sv. mašo na Kopanju.
MINISTRANTI: vaje v petek, 14. dec., ob 15.30 uri. Vabljeni!
Prišle so Mohorjeve knjige. V pisarni lahko dobite Družinsko pratiko, kadilo z
ogljem in marijanski koledar.
SV. MAŠE, KI SO OPRAVLJENE DRUGJE
Duhovniki, ki niso na župnijah, in naši misijonarji so vam hvaležni, da dovolite, da
se vaše svete maše opravijo drugje. Tu v domači župniji se jih ne more vseh
opraviti. Gotovo nas naši dragi pokojni z onega sveta prosijo: ne pozabite nas.
Vsaka družina bi morala dati vsaj eno sveto mašo na leto za svoje drage. Žalostno
bi bilo, če bi nanje pozabili. Drugje opravljene svete maše: v čast Materi Božji za
zdravje – Bezkovi, za božji blagoslov in božje varstvo, v zahvalo Materi Božji za
zdravje in priprošnjo za naprej (2 x).

