DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Leto 1913. Ljudje zelo silijo v ZDA. Meseca februarja je devet fantov zaprosilo
za potne liste v Ameriko in še veliko drugih fantov iz župnije se namerava preseliti
tja. Doma je premalo kmetij, rokodelstva se pa malo učijo, ki ga prav nič ne
cenijo. S ključarji smo se dogovorili, da kupimo nov zelen mašni plašč. Plašč smo
naročili pri tvrdki Franc Mattner Langenwang s Štajerske, ki je znana tudi po
Kranjskem.
Danes, 16. marca, orjemo za oves, vreme je lepo in toplo.
1. aprila smo sadili krompir, drugi kmetje v župniji so ga že vsadili. April je
moker, kar je dobro znamenje. Na vnebohod je imel sv. mašo p. Janez Pristov,
jezuit iz Ljubljane. Mesec maj je bil lep, polje kaže lepo.
Dekleta Marijine družbe zbirajo prispevke za svetilko – večno luč pred velikim
oltarjem, ki smo jo dobili 31. maja. Iz tombaka (mešanica bakra in cinka) jo je
naredil Ivan Kregar iz Ljubljane. Veljala je 380 kron. Dekleta Marijine družbe so
nabrale 277 kron, ostalo je dala župnijska cerkev. Od 1. do 3. junija smo kosili na
hribčku, trava je bila lepa in vreme ugodno. Lep je bil tudi ves mesec junij.
Sredi avgusta smo dobili nov zelen plašč iz žameta. Veljal je 247 kron. (Op.: Ta
plašč je še danes lep in se ga uporablja.)
Jesen je bila lepa in ljudje so namlatili veliko žita. Prav majhni otroci imajo
oslovski kašelj (Keuchusten) in nekateri umirajo. November je bil zelo lep in 21.
novembra smo nagrabili še en voz listja. Nekaj prvega snega je padlo 3.
decembra. Za božič je bil hud mraz, snega pa je bilo malo.
Leta 1913 je bilo v župniji: 40 krstov, 22 pogrebov in 6 porok. Razdeljenih je
bilo 7.685 obhajil (1.100 več kakor leta 1912).
Leto 1914. Dne 3. januarja je vlak povozil Jožefa Grudna s Spodnje Slivnice 12
(33) (Gregorjevec). V januarju je bil hud mraz, zato večkrat ni bilo šolskega pouka.
Dne 15. januarja je bilo minus 19 stopinj C. V februarju je bilo veliko snega in
mraz je malo popustil. Sredi marca je bil na Kopanju izdelovalec mašnih plaščev
Leopold Mattner. Naročili smo novo nebo za procesijo (bela svila z zlato
vezenino) – zložljiv baldahin z drogovi, ki bo veljal 700 kron. Naročili smo tudi
»antipendium« k prtu za veliki oltar z napisom »Maria«. Dali smo mu stari
antipendium, da bi vezene cvetlice prenesel na novo svilnato podlago. Veljalo bo
160 kron. Naročili smo tudi rdeče žametno pregrinjalo za prižnico (leco), veljalo
bo 110 kron.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
www.pgd-racna.si/kopanjski_zvon/december_30_2012.pdf

Številka: 44, leto: V, 30. december 2012

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, 31. 12. 2012 – drugi sveti večer
Kopanj 17.00 ZA POKOJNE (očenaši)
Torek, 1. 1. 2013 – Marija, Božja mati. NOVO LETO – dan miru
Kopanj
7.30 + druž. KEBE
Kopanj 10.00 + ALOJZ MEHLE, obl.
Sreda, 2. 1. – sv. Bazilij Veliki, škof
Kopanj 17.00 ++ KOVAČEVE, ŠEMETOVE
Prvi četrtek, 3. 1. – presveto Jezusovo ime
Kopanj 16.30 + JULIJANA MEHLE, 30. dan
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Prvi petek, 4. 1. – obiskovanje bolnikov
Kopanj 17.00 + KOPANJSKI MARIJI V ZAHVALO
Prva sobota, 5. 1. – molitve za prvo soboto, tretji sveti večer
Kopanj 17.00 + JOŽE KREMENŠEK
NEDELJA, 6. 1. – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZ, IVANA ZUPANČIČ
Ponedeljek, 7. 1. – sv. Rajmund, duhovnik
Kopanj 17.00 + FRANČIŠEK ŠKODA, obl.
Torek, 8. 1. – sv. Severin, opat
Kopanj 17.00 + FRANC, STANISLAVA FINK
Sreda, 9. 1. – sv. Hadrijan, opat
Kopanj 17.00 + ALEKSEJ KLYMJUK, 7. dan
Četrtek, 10. 1. – sv. Gregor Niški, škof
Kopanj 16.30 + ZA ZDRAVJE V ČAST MATERI BOŽJI
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 11. 1. – sv. Pavlin Oglejski, škof
Kopanj 17.00 + MARIJA BRODNIK, obl.
Sobota, 12. 1. – sv. Tatjana (Tanja), mučenka
Kopanj 17.00 + rodbino – družinsko deblo J.
NEDELJA, 13. 1. – JEZUSOV KRST
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + RUDI PODRŽAJ

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, miru in pravičnosti v naši domovini
in povsod po svetu naj nam nakloni Novorojeni Odrešenik sveta.
Po stari navadi se tudi na drugi in tretji sveti večer pokadi in blagoslovi
domove in gospodarska poslopja ter moli rožni venec, ki se ga konča ob
jaslicah.
Boglonaj vsem, ki ste sodelovali pri tako lepi in prvi božični devetdnevnici,
gasilkam in gasilcem, pevcem in organistoma za lepo petje, Marjanu za
cerkovniško službo, vsem, ki ste pripravili jaslice in okrasili cerkev, članom
ŽPS, ključarjem, pritrkovalcem za lepo pritrkovanje, 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 2012 je bilo 8 krstov (5 dečkov in 3 deklice), 3 poroke, 6 pogrebov
(2 moška in 4 ženske, povprečna starost 76 let)
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: za zdravje, Ernest Forjanič.

