DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Franc Žužek je leta 1922 zapisal:
Ves mesec november pa je bil lep in ljudje so lahko dobili steljo. Dne 27.
novembra je padlo malo snega, da se ga vidi.
Leto 1923. Dne 11. januarja je začelo snežiti po vsem Kranjskem. V
župniji je padlo 40 centimetrov snega. Ker zemlja pod snegom ni bila
zmrznjena, to ni dobro za polje. Dne 17. januarja 1923 je bilo v Veliki Račni
17 stopinj mraza, noči so bile jasne.
Draginja je vedno večja in naš denar pada na vrednosti. Stari seženj
bukovih ali gabrovih drv velja tukaj od 1300 do 1500 kron. Pitani prašiči so
bili v decembru 1922 od 40 do 58 kron za kilogram, v januarju 1923 po 60
do 70 kron, v februarju pa že 100 kron za kilogram.
Dne 8. februarja je bilo lepo, sončno vreme in po hribih je kopnel sneg,
po dolinah pa ga je še do 15 cm. Isti dan in 9. februarja je zopet snežilo, a
padlo je le malo snega. Šibkejši kmetje nimajo že skoraj nič krme za živino.
Ljudje kupujejo tudi živež. Kilogram koruze je 16 kron.
Dne 19. februarja 1023 je po vsem Kranjskem snežilo cel dan in še
ponoči in je padlo okoli 35 cm snega. Dne 20. februarja pa je bilo sončno.
V marcu je sneg skopnel in 12. marca so prvi začeli v Veliki Račni orati za
oves. Pred veliko nočjo, ki je bila 1. aprila, so povsod posadili ves krompir.
Do 1. aprila še ni bilo nič dežja. Burja in sever delata suho in mrzlo vreme,
dan za dnem je slana.
Na belo nedeljo pa je začelo deževati in snežiti, snežilo je tudi v
ponedeljek po »beli nedelji« in sneg se je prijel hribov. V sredo po beli
nedelji pa je bil lep sončen dan. Dne 13. aprila 1923 je bilo že veliko
bukovih dreves zelenih.
(S tem zapisom je končal kroniko župnik Franc Žužek, ker je 7. maja 1923
odšel za župnika v Smlednik. Prišel je nov župnik, Ivan Kogovšek, ki je bil
prej kaplan pri sv. Jakobu v Ljubljani.)
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STARO LETO JE MINILO.
KDO MORE PREŠTETI VSE DOBROTE,
KI SMO JIH V STAREM LETU ZAUŽILI?
DA NAM JE LJUBO SONCE SIJALO,
DA NAM JE BLEDA LUNA SVETILA,
DA NAM JE ZEMLJA RODILA,
ROSA POLJE,
DEŽ PA VINSKE GORE ROSIL
– VSE JE DOBROTA BOGA!
VSAK GRIŽLJAJ KRUHA JE DAR BOŽJE MILOSTI.
NOV DAR JE ZDAJ NOVO LETO!
(bl. Anton Martin Slomšek)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 30. 12., šesti dan božične osmine, sv. Feliks I., papež
Kopanj 17.00 + JOŽE AHČIN, ANČKA KRIŽMAN
Torek, 31. 12., sedmi dan božične osmine,
sv. Silvester, papež, drugi sveti večer
Kopanj 17.00 v čast kopanjski Materi Božji za zdravje v družini
Sreda, 1. 1. 2014, Marija, Božja Mati, NOVO LETO – dan miru
Kopanj 8.00!! + druž. KEBE
Kopanj 10.00 + HROVATOVI, OVNOVI, Vel. Ilova Gora
Četrtek, 2. 1., sv. Bazilij, škof
Kopanj 17.00 + MILAN NOVLJAN
Prvi petek, 3. 1, obiskovanje bolnikov, prvi petki za birmance, sv. obhajilo!
Kopanj 17.00 MARIJA KRIŽMAN (O. D.)
po sv. maši češčenje sv. R. t.
Prva sobota, 4. 1., molitve za duhovne poklice
Kopanj 17.00 + JOŽEF ŠTEH
2. NEDELJA PO BOŽIČU, 5. 1. 2014, TRETJI SVETI VEČER
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE, obl.
KOLEDNIKI VAS OBIŠČEJO, dopoldne ali popoldne
Ponedeljek, 6. 1., Gospodovo razglašenje, praznik
Kopanj
9.00!! + STANISLAV MARN
Kopanj 18.00 + JOŽE KREMENŠEK, obl.
Torek, 7. 1., sv. Rajmund, duhovnik
Kopanj 17.00 + STARŠI PODRŽAJ, Gabrje
Sreda, 8. 1., sv. Severin, opat
Kopanj 17.00 + ANDREJČEVI, DOBARJEVI, LOVRETOVI
Četrtek, 9. 1., sv. Hadrijan, opat
Kopanj 17.00 + IVAN ERKER
Petek, 10. 1., sv. Gregor Niški, škof
Kopanj 17.00 + druž. PIRNAT
Ob 19.30 srečanje z mladimi. Vabljeni!
Sobota, 11. 1., sv. Pavlin Oglejski, škof
Kopanj 17.00 + JOŽE TRONTELJ

2. NEDELJA PO BOŽIČU, 12. 1. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + KOVAČEVI, ŠEMETOVI, BIZJAK

OBVESTILA:
Vsem novoletnim voščilom se pridružujem tudi sam. Božjega miru, ki ga
svet ne more dati, zdravja na duši in na telesu, lepega razumevanja med
domačimi in sodelavci, vere, upanja in pravičnosti v naši domovini in
povsod po svetu naj nam nakloni Novorojeni Odrešenik sveta.
Po stari navadi se tudi drugi in tretji sveti večer pokadi in z blagoslovljeno
vodo blagoslovi svoje domove in gospodarska poslopja in moli rožni venec,
ki se ga konča ob jaslicah.
Boglonaj vsem, ki ste sodelovali pri tako lepi božični devetdnevnici,
gasilkam in gasilcem, pevcem obeh zborov, organistoma in Timoteju za
lepo petje, Marjanu in Alešu za cerkovniško službo, vsem fantom in
dekletom, ki ste pripravili jaslice in okrasili cerkev, vsem, ki čistite in
krasite cerkev med letom, članom ŽPS, ključarjem, pritrkovalcem za lepo
pritrkovanje (g. Cirila se spomnimo v molitvi za zdravje), ministrantom in
vsem, ki s svojimi darovi skrbite za cerkvene potrebe. Tudi jaz, vaš župnik,
se zahvaljujem vsem, ki se spomnite na biro. Bog povrni!
Mesec januar je posvečen verskemu tisku. OSTANITE ZVESTI NAROČNIKI
VERSKEGA TISKA! NAJ GA NE NADOMEŠČA RUMENI TISK!
NOVOLETNA STATISTIKA:
V letu 2013 je bilo 6 krstov (4 dečki in 2 deklici, lani je bilo 8 krstov); 6
porok (lani 3 poroke); 3 pogrebi (3 moški, povprečna starost 65 let, lani je
bilo 6 pogrebov); sv. obhajil 16.500.
KOLEDNIKI – birmanci vas bodo obiskali v nedeljo, 5. januarja, dopoldne
ali popoldne, in zbirali darove za misijone slovenskih misijonarjev po svetu.
Darove bomo takoj oddali Misijonskemu središču v Ljubljani. Vsem
darovalcem že vnaprej Bog povrni! Otroci naj svoje darove, ki so jih dajali
v škatlico iz adventnega koledarja, prinesejo k jaslicam. Darove za otroke
v misijonih bomo posredovali Misijonskemu središču v Ljubljani.
Zopet sprejemam mašne namene za januar in februar in druge mesece.

