DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal: Ljudje skrivajo kovani denar (srebro in baker), ker je
vedno več papirnatega denarja, ki mu močno pada vrednost. Škof so dovolili ob
nedeljah težko poljsko delo, ne za plačilo, ampak za »božji lon«, takim
kmetovalcem, ki nimajo moške delovne sile, zato ljudje kosijo ob nedeljah.
Dne 23. maja je Italija napovedala vojno Avstriji, ki je bila njena zaveznica.
Ljudstvo se zgraža nad Italijani.
Nov vojaški nabor se je vršil 30. maja v Ljubljani. Poklicani so bili možje, ki so
rojeni od leta 1867 dalje. Iz župnije je bilo zopet potrjenih 15 mož in fantov. Do
začetka junija je bilo v vojni 88 fantov in mož.
Dne 23. junija je izšel ukaz, da se ne sme žito nikomur prodajati, razen
ustanovljenemu »Vojno-žitnemu zavodu«. Vse se silno draži: železo, usnje, olje,
milo, riž itd. Polje lepo kaže, veliko bomo imeli tudi sadja. Bog nas varuj nezgode!
Na kresni večer je bilo zaradi vojne prepovedano kuriti kresove.
V 11. juliju je bil zopet vojaški nabor za tiste, ki do sedaj niso bili potrjeni. Iz
župnije so jih potrdili deset. Zdaj je iz župnije v vojski 98 fantov in mož.
Dne 17. julija smo se z ljudmi dogovorili, da popravimo kapelo sv. Marjete v
Veliki Račni. Streha je strohnela, oltarček bi kmalu razpadel. Za ostrešje so
darovali po eno smreko: župnišče, Ivana Novak iz Velike Račne 11, Neža Šteh iz
Male Račne 13. Ostali les za špirovce so dali Velikoradenci. V denarju so
prispevali vaščani iz Velike Račne, Male Račne in Predol. S podobarjema Karolom
Götzlom in Avgustom Lebarjem smo se pogodili, da prenovita v kapeli: oltar za
400 kron, pozlatitev dveh okvirov za 150 kron, pozlatitev dveh manjših okvirjev
(podobi Srca Jezusovega in Marijinega) za 30 kron in popravilo dveh starih
svečnikov za 18 kron. Opeko (2000 kosov) za streho smo porabili s starega
župnišča. Tesarji in žaganje strešnih lat je bilo 37 kron in 70 vinarjev. Zidar Anton
Tomšič je popravil stolp in fabijon, prebelil kapelo zunaj in znotraj za 126 kron.
Vse popravilo kapele je veljalo 743 kron.
Avgust. Ljudje hodijo v župnišče vsak dan, da jim delam razne prošnje za
dopust vojakov in preživljanje – podporo družinam, kjer so možje v vojski.
Avgusta smo kupili nov ciborij za 140 kron.
Oktober. Že dva meseca se sliši močno streljanje od Gorice, da skoraj spati ni
mogoče. Veliki reflektorji z Alp mečejo svetlobo na Kopanj. Vse je veličastno pa
grozno.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
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POSTNA POSTAVA ZA LETO 2013
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto pripravlja
na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del,
ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi
post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat
do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od
izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike
od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna
slovesnost v družini (poroka, pogreb…), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja
olajšava za petke zunaj postnega časa.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 11. 2. – Lurška Mati božja
Kopanj 17.00 ++ ZOGARJEVE
Torek, 12. 2. – sv. Feliks, pust
Kopanj 17.00 + STANE, LUDVIK KASTELIC
Sreda, 13. 2. – pepelnica, strogi post
Kopanj 17.00 + FRANČIŠKA ŽUPANČIČ, obl.
Četrtek, 14. 2. – sv. Valentin, duhovnik in mučenec
Kopanj 16.30 po namenu J.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 15. 2. – sv. Klavdij, redovnik, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 MARIJA, JANEZ, FRANC KASTELIC
Sobota, 16. 2. – sv. Julijana Koprska, mučenka
Kopanj 17.00 + JULIJANA MEHLE in pok.
1. POSTNA NEDELJA, 17. 2. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽE NUČIČ, BUCOVARJEVI
14.00 KRIŽEV POT IZ VELIKE RAČNE
Ponedeljek, 18. 2. – sv. Frančišek Regis, mučenec
Kopanj 17.00 + starši, bratje, sestre MOHAR
Torek, 19. 2. – sv. Konrad, spokornik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA ŠKODA, obl.
Sreda, 20. 2. – sv. Sadot in perzijski mučenci
Kopanj 17.00 ZA POZABLJENE DUŠE V VICAH
Četrtek, 21. 2. – sv. Peter Damiani, škof
Kopanj 16.30 + EMILIJAN
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 22. 2. – sedež apostola Petra, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + IVANA PERKO, JUSTINA ŠTRUKELJ
Sobota, 23. 2. – sv. Polikarp, škof in mučenec
Kopanj 17.00 + FRANC FINK, obl.
2. POSTNA NEDELJA, 24. 2. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + FRANC, MARIJA POTOKAR, obl.
14.00 KRIŽEV POT IZ VELIKE RAČNE

OBVESTILA:
ŽUPNIJSKI SVET
Člane župnijskega pastoralnega sveta lepo vabim na sejo v sredo, 20.
februarja, ob 19. uri.
SREČANJA ZA FANTE IN DEKLETA
V petek ob 20.00 vabim vse fante in dekleta (srednja šola, študentje itd.)
na srečanje v veroučno učilnico. Povabite tudi druge. Korajža velja!
Že angel miru je pri svojem prvem prikazanju, spomladi 1916, naučil
fatimske pastirčke posebno molitev, ki je prav primerna za letošnje leto
vere in jo molimo po maši. Lahko se jo naučite na pamet:
Moj Bog, verujem vate,
molim te, upam vate
in te ljubim nad vse.
Prosim te odpuščanja za tiste,
ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in te ne ljubijo.
Na prvo soboto v marcu bomo začeli obhajati pet prvih sobot po želji
presvete Device iz Fatime. Tam se je najstarejši fatimski vidkinji Luciji 10.
decembra 1925 prikazala presveta Devica v svetlečem oblaku in ob strani
držala Jezuščka. V roki je imela s trnjem obdano srce. Trni, ki se zabadajo v
njeno srce, pomenijo naše grehe, ki ranijo njeno srce. To je povedal tudi
mali Jezus, ki je takrat rekel Luciji:
»Imej sočutje do Srca tvoje presvete Matere, obdanega s trni, s katerimi
ga nehvaležni ljudje nenehno prebadajo, ne da bi kdo napravil eno samo
spravno dejanje, da bi jih izvlekel.«
»Hčerka moja, glej moje Srce, obdano s trni, katerega nehvaležni ljudje
nenehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti si
prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, ki se bodo
pet mesecev, vsakokrat na prvo soboto, spovedali, prejeli sveto obhajilo,
zmolili rožni venec in mi petnajst minut v premišljevanju petnajstih
skrivnosti rožnega venca delali družbo v spravo za grehe, v njihovi smrtni
uri stala ob strani z vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih
duš.«
Že sedaj vabljeni 2. marca ob 9.00 k sv. maši in spovedi.
Pride tuj spovednik.

