DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je kroniko nadaljeval takole: »Dne 15. junija 1911 so začeli zopet
trebiti požiralnike v Zatočnih jamah. Vlada je dala v ta namen šest tisoč kron.
Zaradi suše so jame skoraj suhe, zato se lahko dela. Delavci so domačini iz Male
Račne. V začetku julija se že kaže, da bo letina slaba; zrno je drobno in tudi krme
za živino bo malo.
Dne 1. oktobra 1911 sem sprejel nad 100 oseb v novo dominikansko
bratovščino sv. rožnega venca. Dne 12. oktobra ob štirih popoldne je prišel
knezoškof birmovat in opravit kanonično vizitacijo. Dne 13. oktobra (v petek) je
bila na Kopanju sv. birma in kanonična vizitacija.
Že 2. novembra je deževalo in vmes tudi snežilo. Advent je moker, vsa dolina
je preplavljena. Božični prazniki pa so bili lepi, snega in mraza ni bilo.
Leta 1911 je bilo v župniji: 35 rojenih, 13 pogrebov in 6 parov poročenih.
Razdeljenih je bilo 6.105 obhajil.«
Leto 1912. »Snega nimamo, sredi januarja smo in ljudje grabijo listje. Dne 22.
februarja smo na Kopanju že orali in 1. marca vsejali oves in nekoliko jarega
ječmena. Od 8. do 25. marca je bilo deževno vreme. V začetku aprila so
nadaljevali s trebljenjem požiralnikov. Vlada je zopet dala šest tisoč kron. Članice
Marijine družbe so začele nabirati za novo svetilko (večno luč) pri velikem oltarju.
Dne 25. julija 1912 ljudje žanjejo ječmen. Zrno je slabo, ker je bilo premalo snega,
je žito pozeblo.
Dne 15. avgusta 1912 sta bila na Kopanju dva patra jezuita, Janez Kunstelj in
neki Nemec. Ob 10. uri je bila slovesna sv. maša z asistenco. Božjepotnikov je bilo
veliko. Na mali šmaren smo začeli nabirati darove za nove mašne plašče, rdečega
in zelenega.
Začela se je jesen, dne 15. septembra je začelo močno deževati. Pridelek žita je
bil za domačo potrebo, tudi krme za živino je bilo zadosti.
Dne 12. novembra je padel prvi sneg. Advent je mrzel, snega imamo za dobro
ped. Za božične praznike je bilo jasno in zelo mrzlo.
Leta 1912 je bilo v župniji: 35 krstov, 16 pogrebov in 7 porok. Razdeljenih je
bilo 6.570 obhajil. Deo gratias! (Bogu hvala!)«
Leto 1913. »Do prvega januarja je bilo 20 centimetrov snega in mila zima.
Sredi meseca pa je pritisnil hud mraz.«
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Nekaj iz božičnega voščila slovenskih škofov
»Ne bojte se! Kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse
ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus,
Gospod« (Lk 2,10–11).
So časi, ko slabe novice kar dežujejo. Naši časi so že taki. Verjetno tudi časi
pred 2012 leti v današnji Sveti deželi niso bili veliko bolj veseli, kajti Sveto
pismo nam pravi, da so vsi ljudje živeli v velikem pričakovanju, kar pomeni,
da so imeli občutek, da tako ne more iti več naprej oziroma navzdol in da
se mora nekaj zgoditi.
Res se je nekaj zgodilo. V prvi sveti noči se je rodil otrok, ki ni bil navaden
novorojenček, ampak Božji Sin, ki je prišel živet z nami naše življenje,
revščino, preizkušnje in trpljenje, na koncu tudi smrt.
Prišel nam je pokazat, s kakšnim zaupanjem v Boga naj sprejmemo
preizkušnje, s kakšno stanovitnostjo naj vzdržimo v težavah, s kakšno
ljubeznijo naj odpuščamo vsem, za katere mislimo, da so krivi za našo
nesrečo.
Če se bomo dali tako poučiti betlehemskemu otroku, nam bo podelil tisti
notranji mir, ki so ga vsem ljudem, ki so Bogu po volji, v sveti noči
obljubljali angeli.
Temu voščilu se iz srca pridružujem tudi jaz, vaš župnik Janez Kebe.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 17. 12. – BOŽIČNA DEVETDEVNICA
Kopanj
16.30
ZA ZDRAVJE g. JOŽETA GLASA
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM.
Torek, 18. 12. – BOŽIČNA DEVETDEVNICA
Kopanj
18.00
+ MARIJA ZAJEC, obl.
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM.
Sreda, 19. 12. – BOŽIČNA DEVETDEVNICA
Kopanj
18.00
+ druž. OKORN (nar. T. M.)
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM.
Četrtek, 20. 12. – BOŽIČNA DEVETDEVNICA
Kopanj
18.00
+ druž. MEŽAN
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM.
19.00 – Srečanje za mladino in spoved (vodi g. Peter Pučnik, SDB).
Petek, 21. 12. – BOŽIČNA DEVETDEVNICA
17.30 – Spovedovanje tujega spovednika redovnika lazarista za odrasle.
Kopanj
18.00
+ druž. ZRNČEVE
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI, RAZDELITEV OVČK OTROKOM IN
SPREJEM BETLEHEMSKE LUČI.
Sobota, 22. 12. – BOŽIČNA DEVETDEVNICA
Kopanj
16.30
+ STANE OKORN
PO MAŠI PROCESIJA Z LUČKAMI IN RAZDELITEV OVČK OTROKOM.
NEDELJA, 23. 12. – 4. ADVENTNA NEDELJA
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ JOŽE, JOŽKO KASTELIC;
SREBRNA MAŠA ŠKOFA DR. ANTONA JAMNIKA
Kopanj
16.00
duhovna obnova – spoveduje več spovednikov
Ponedeljek, 24. 12. – BOŽIČNA DEVETDEVNICA, sveti večer
Kopanj
20.00
V ZAHVALO
Torek, 25. 12. – BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
Kopanj
0.00
POLNOČNICA ZA ŽUPLJANE
Kopanj
7.30
+ starši PALČAR, obl.
Kopanj
10.00
+ FRANČIŠKA MEHLE, obl.
Sreda, 26. 12. – sv. Štefan, diakon, prvi mučenec
Kopanj
7.30
+ g. VIKTOR PRISTOV
Kopanj
10.00
ZA RAJNE, OČENAŠI
11.30 – Blagoslov konj v Čušperku pri Martinovčevih.

Četrtek, 27. 12. – sv. Janez, apostol in evangelist
Kopanj
17.00
+ MARIJA, ANA SEVER
Petek , 28. 12. – nedolžni otroci
Kopanj
17.00
+ MARIJA ZABUKOVEC, obl.
Sobota, 29. 12. – sv. Tomaž Becket, škof in mučenec
Kopanj
17.00
++ KODROVI
NEDELJA, 30. 12. – NEDELJA SVETE DRUŽINE
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ druž. ZABUKOVEC, HABJAN

OBVESTILA:
Pred nami so božični prazniki.
Najvažnejša je DUHOVNA OBNOVA, dobra sv. spoved in prejem sv. obhajila. Brez
duhovne prenove (sv. spovedi) za kristjana ni božiča!
Sv. Avguštin nam pravi: »Če se Kristus tisočkrat rodi, če se ne rodi v tvojem srcu,
je vse zaman.« NAJ NE BO NOBENEGA, KI BI SI UPAL PREJETI SV. OBHAJILO, KO ŽE
LETA NI BIL PRI SVETI SPOVEDI!
Od ponedeljka, 17. dec., do sobote, 22. dec. bo potekala 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. Dobili jih bodo v cerkvi. Vsi otroci pa bodo vsak večer dobili
ovčko za svoje jaslice. Cerkev bo vse dni ogrevana. Vabimo tudi mamice z malčki.
BOLNIKI IN OSTARELI. Ta teden bom v sredo in v četrtek pred Božičem obiskal
tiste bolnike in ostarele in jim prinesel sv. obhajilo, ki jih ne obiščem na prve
petke. POTREBNO PA JIH JE PRIJAVITI po maši to nedeljo ali med tednom ali na
mob. 041 654 441. JEZUS TRKA NA SRCA VSEH LJUDI.
Po stari navadi se na sveti večer pokadi in blagoslovi svoje domove in
gospodarska poslopja in moli rožni venec, ki se ga konča ob jaslicah.
Ob 23.30 uri bo od kapele sv. Marjete v Veliki Račni odhod k polnočnici z
baklami in molitvijo rožnega venca.
Že naprej boglonaj vsem, ki pripravite jaslice in okrasite cerkev.
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: Julijana Mehle (17 x),
živa in + druž. Bregarjevi, za duše v vicah.

