DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal: »Dne 17. oktobra 1915 so bile določene maksimalne
cene: 100 kg krompirja je 8 kron, kilogram žive teže živine (voli 2 kroni, 20
vinarjev; krave po 2 kroni; teleta 2 kroni, 20 vinarjev; prašiči 2 kroni, 50 vinarjev).
Jesensko vreme je bilo zelo neugodno; ves oktober je bil moker, ni bilo
mogoče sejati ne dobiti drv in stelje.
Veliko naših vojakov je prišlo v rusko ujetništvo, druge pogrešajo, ljudje jokajo.
Vojnega posojila ni leta 1915 in 1916 nihče podpisal. (Op.: S svinčnikom je še
pripisano: »Prav so imeli.«) Vse se draži. Dne 17. oktobra je bil kilogram
krompirja 12 vinarjev, kilogram masti pa 5 kron in 67 vinarjev. Po pozivu
nadškofije smo pobirali darove za vdove in sirote ubitih vojakov. Nabrali smo 24
kron in 38 vinarjev. Za uboge Poljake smo nabrali 101 krono in 32 vinarjev. V
decembru smo imeli nabirko za božičnico vojakom. V puščico se je zbralo 61 kron
in 90 vinarjev.«
Za božične praznike je župnik Žužek naredil 16 prošenj za finančno podporo
družinam, katerih očetje so bili na vojski.
Leta 1915 je bilo v župniji: 26 krstov, 9 pogrebov in 1 poroka. Razdeljenih je
bilo 9.656 sv. obhajil.
Leto 1916. Zima ni bila huda, hudo pa je bobnenje in streljanje, ki se sliši od
Gorice. V februarju so šolski otroci pletli slamo za vojake v strelnih jarkih. Župnik
je zapisal: »Ker tukaj ljudje ne znajo plesti slame, učim plesti otroke jaz.«
Maksimalne cene sena so bile 13 kron, slame pa 8 do 9 kron za kilogram.
Dne 24. januarja je bilo naknadno prebiranje za vojake. Potrjevali so župane in
občinske svetovalce, ki so bili do tedaj oproščeni vojaščine. Občinski odborniki pa
niso bili oproščeni. Sredi marca so bile njive že vse zorane in pripravljene za
sajenje krompirja, vreme je bilo lepo in toplo.
Zdi se, da se bližamo koncu vojne. Škofijski list duhovnikom naroča, da se
»oratio imperata« (glavna prošnja, op. J. K.) pri sv. maši sme vzeti ali »tempore
belli« (v času vojne) ali »pro pace« (za mir). Ko bi bil lansko leto kdo spomnil »pro
pace«, se mu ne bi dobro godilo.
Dne 13. marca je knezoškofijski ordinariat pozval, naj nabiramo denar za
pribežnike z Goriškega in za Primorce, za kar so v aprilu zbrali 105 kron in 50
vinarjev.
Sredi aprila 1916 so bili zopet vojaški nabori. Prebirali so rojene v letih: 1895,
1896, 1897 in 1898. Iz župnije Kopanj je bilo zopet potrjenih 7 fantov.
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»VERUJEM – VERUJEMO«
BOG PRIHAJA ČLOVEKU NAPROTI
21. Kakšen pomen ima Nova zaveza za kristjane?
Nova zaveza, katere središčni predmet zanimanja je Jezus Kristus, nas
uči dokončno resnico božjega razodetja. V njej štirje evangeliji – po
Mateju, Marku, Luku in Janezu – kot glavno pričevanje o Jezusovem
življenju in nauku sestavljajo srce vsega Svetega pisma in imajo
edinstveno mesto v Cerkvi.
22. Kakšna je enotnost med Staro in Novo zavezo?
Sveto pismo je enotno, ker je ena sama božja beseda, en sam božji
odrešenjski načrt, eno samo navdihnjenje obeh zavez. Stara zaveza
pripravlja novo in nova dopolnjuje staro: obe se medsebojno
razjasnjujeta.
23. Kakšno vlogo ima Sveto pismo v življenju Cerkve?
Sveto pismo daje oporo in čilost življenju Cerkve. Za njene otroke je
trdnost vere, hrana in neusahljivi studenec duhovnega življenja. Je duša
teologije in dušnopastirskega pridiganja. Psalmist pravi: »Tvoja beseda
je svetilka mojim nogam, luč na moji stezi« (Ps 119,105). Cerkev zato
spodbuja k pogostnemu branju Svetega pisma, saj »nepoznanje
Svetega pisma pomeni nepoznanje Kristusa (sveti Hieronim).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 25. 2. – sv. Nestor, mučenec
Kopanj 17.00 + PEPCA ZAJC, ANGELA PAJK
Torek, 26. 2. – sv. Aleksander, škof
Kopanj 17.00 ++ BRADAČEVI
Sreda, 27. 2. – sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje
Kopanj 17.00 ++ MEŽNARJEVE, KOCMANOVE
Četrtek, 28. 2. – sv. Roman, opat
Kopanj 16.30 v čast kopanjski Mariji v zahvalo
in za zdravje, M. in A.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Prvi petek, 1. 3. – obiskovanje bolnikov, ob 16.45 križev pot
Kopanj 17.00 + ANTON TONKLI, obl.
Prva sobota, 2. 3. – ZAČETEK POBOŽNOSTI 5. PRVIH SOBOT,
ob 9.00 pride tuj spovednik
Kopanj
9.00
++ BERDAJSOVE
3. POSTNA NEDELJA, 3. 3. 2013
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + LUDVIK GRUDEN
14.00 KRIŽEV POT IZ VELIKE RAČNE
Ponedeljek, 4. 3. – sv. Kazimir, poljski kraljevič
Torek, 5. 3. – sv. Hadrijan, mučenec
Sreda, 6. 3. – sv. Marcijan, mučenec
Kopanj 18.00 + IVAN, MARIJA KRIŠTOF
Četrtek, 7. 3. – sv. Perpetua in Felicita, mučenki
Kopanj 17.30 + JANEZ KASTELIC, obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 8. 3. – sv. Janez od Boga, redovnik, ob 17.45 križev pot
Čušperk 18.00 + FRANČIŠKA BAHOVEC
Sobota, 9. 3. – sv. Frančiška Rimska, redovnica
Kopanj 18.00 + IVANA LUŽNIK, obl.
4. POSTNA NEDELJA, 10. 3. 2013
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ALOJZIJA NOVLJAN, obl.
14.00 KRIŽEV POT IZ VELIKE RAČNE

OBVESTILA:
Ob napovedi odstopa sedanjega papeža Benedikta XIV. (odstopil bo 28.
februarja ob 20.00 uri) nas gospod nadškof naproša, da za njega molimo in da
molimo za kardinale in za novega papeža, ki ga bodo izvolili.
Iskrena zahvala za lepe križe križevega pota, ki jih je prejšnji teden naredil Janez
Gruden, in tem, ki so jih namestili ob glavni cesti, da se molitev križevega pota
lahko opravi, čeprav je na Kopanju še sneg. Lepo vabljeni h križevemu potu – tudi
mladi!
Prihodnjo nedeljo, 3. marca, bo pri obeh sv. mašah darovanje (pušica) za
ogrevanje cerkve. Cisterna plina se prazni ... Ko bo prazna, bo šlo vanjo 4000
litrov plina, kar bo stalo 3800 evrov. Vsem darovalcem Bog povrni!
Število naročnikov Družine po vaseh: Mala Račna: 9, Velika Račna: 7, Predole: 7,
Čušperk 4 in Gabrje 1. Skupaj: 28 izvodov.
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.«

