DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
»Dne 28. marca 1914 smo sejali ječmen, vreme je bilo toplo. Dne 3. aprila je
umrl g. Mihael Trček, dekan v Šmarju. Imel je srčno napako. Maj je bil ugoden za
polje. V začetku junija smo dobili novo nebo za procesije.
Sredi junija je pri košnji zelo oviralo vreme. Vsak dan je med dvanajsto in eno
uro prišla ploha.
Dne 29. junija, ki je bil ponedeljek, je bilo na Spodnji Slivnici žegnanje
(patrocinium). Ljudje so po sv. maši govorili, da sta bila v Sarajevu umorjena
nadvojvoda prestolonaslednik Franc Ferdinand in njegova soproga vojvodinja
Zofija. V Predolah na železniški postaji sem dobil posebno izdajo časopisa
Slovenec, ki je naznanil ta strašni zločin. Pravijo, da sta bila nadvojvoda in njegova
žena zelo verna in Slovanom zelo naklonjena. V Bosni so bile velike orožne vaje,
zato sta šla tja. Morilec je bil 19. letni dijak Princip iz Grahovega v okraju Livno v
Bosni. Po rodu je bil Srb. Trupli so prepeljali v dalmatinsko luko Metković, od tam
pa na veliki vojni ladji v Trst. Od tam so ju po železnici preko Ljubljane odpeljali
na Dunaj. Na vseh postajah so se zbirali ljudje in predstavniki oblasti, da so
umrlima izkazali poslednjo čast.« Župnik je podčrtano zapisal: »VOJSKA BO!«
Dne 26. julija, na nedeljo, so po občinah nabili razglas o mobilizaciji. Neaktivni
vojaki so poklicani v vojsko. Ljudje, ki gredo od sv. maše, govorijo samo o vojski s
Srbi. Drugi dan (27. julija) je vlak za vlakom vozil vojake proti Ljubljani. Dne 28.
julija je bil Srbiji izročen ultimat. Vpoklicana je vsa »črna vojska« (Landsturm).
Zbirajo tudi konje in vozove. Do sedaj je iz župnije odšlo na vojsko 30 moških.
Dne 1. avgusta sta Avstrija in Nemčija Rusiji napovedali vojno.
Škof so ob napovedani vojski izdali poseben pastirski list in v njem opominjajo k
molitvi in medsebojni pomoči. Vojska je že po celi Evropi. Italija pa čaka, za kar se
ljudje zelo jezijo in kolnejo Italijane.
Sv. birma in sinoda sta letos odpovedani. Ljudje jokajo, ker je toliko mož in
fantov v vojski. Samo ženske in otroci se vidijo. Sredi avgusta smo, pa ljudje že
kopljejo krompir, ki še ni dozorel.
Dne 22. avgusta 1914 se je začela bitka med Avstrijo in Rusijo. Tudi III. zbor, v
katerem služijo naši fantje in možje, je v bitki z Rusi. Glas je prišel, da je Avstrija
od Rusov silno tepena. Naš slovenski zbor je veliko trpel. Malokateri vojak piše
domov.
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»VERUJEM – VERUJEMO«
BOG PRIHAJA ČLOVEKU NAPROTI
15. Komu pripada naloga, da obvezujoče razlaga dediščino vere?
Obvezujoče razlaganje svete dediščine vere pripada samo živemu
cerkvenemu učiteljstvu, to je Petrovemu nasledniku, rimskemu škofu,
in škofom v občestvu z njim. Cerkvenemu učiteljstvu, ki je v služenju
božji besedi deležno gotove karizme resnice, pripada tudi oblast, da
definira dogme (opredeli verske resnice), ki so opredelitve resnic,
vsebovanih v božjem razodetju. Takšna oblast obsega tudi resnice, ki so
z božjim razodetjem v nujni zvezi.
16. Kakšen odnos je med Svetim pismom, izročilom in cerkvenim
učiteljstvom?
Vsa so med seboj tako tesno združena, da ni enega brez drugega. Vsa
skupaj in vsaka na svoj način ob delovanju Svetega Duha učinkovito
prispevajo k zveličanju duš.
SVETO PISMO
17. Zakaj Sveto pismo uči resnico?
Zato, ker je Bog sam avtor Svetega pisma: zaradi tega je navdihnjeno in
brez zmote uči tiste resnice, ki so potrebne za naše zveličanje. Sveti
Duh je namreč navdihoval človeške avtorje, ki so zapisali vse to in samo
to, kar nas je Bog hotel naučiti. Krščanska vera ni »religija knjige«,
ampak je religija »božje besede«, ki ni »zapisana in nema beseda,
marveč učlovečena in živa Beseda (sv. Bernard). (Katoliški katekizem)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 14. 1. – sv. Oton, redovnik
Kopanj 17.00 ANTON, AMALIJA ZAVIRŠEK, M. R.
Torek, 15. 1. – sv. Absalom, škof
Kopanj 17.00 V ZAHVALO in ZA ZDRAVJE v ČAST MATERI BOŽJI
Sreda, 16. 1. – sv. Honorat, škof
Kopanj 17.00 + MILAN, ALOJZIJA NOVLJAN
Četrtek, 17. 1. – sv. Anton, puščavnik
Kopanj 16.30 + ANTON VALENTINČIČ
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 18. 1. – sv. Marjeta Ogrska, redovnica
Kopanj 17.00 + ANTON PAJK, obl.
Sobota, 19. 1. – sv. Makarij, opat
Kopanj
8.00 ZA RAJNE (OČENAŠI)
Ob 17.00 koncert Mladinskega pevskega zbora.
2. NEDELJA MED LETOM, 20. 1. – NEDELJA VERSKEGA TISKA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ

V soboto, 19. januarja, bo ob 17.00 v župnijski cerkvi na Kopanju koncert
Mladinskega cerkvenega pevskega zbora s Kopanja z gosti ob 15.
obletnici delovanja. LEPO VABLJENI NA KONCERT, DA DASTE PRIZNANJE
MLADIM!

Ponedeljek, 21. 1. – sv. Neža, devica in mučenka
Kopanj 17.00 + MINKA PALČAR, 8. obl.
Torek, 22. 1. – sv. Vincencij, diakon in mučenec
Kopanj 17.00 + JOŽE KASTELIC
Sreda, 23. 1. – sv. Henrik, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽEFA POTOKAR, 2. obl.
Četrtek, 24. 1. – sv. Frančišek Saleški, škof
Kopanj 16.30 + MARIJA ŠKODA, JANEZ BREGAR
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 25. 1. – Spreobrnitev apostola Pavla
Kopanj 17.00 + BOJAN ZAJC, obl.
Sobota, 26. 1. – sv. Timotej in Tit, škofa
Kopanj 17.00 + STARŠI PEČJAK
NEDELJA, 27. 1. – NEDELJA SV. PISMA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + TEREZIJA HOSTNIK

Pred nami je molitvena osmina za edinost kristjanov od 18. do 25.
januarja. Jezusova oporoka je: »Oče, ohrani jih, da bodo eno.« Zato radi
molimo po tem namenu in prihajajmo tudi med tednom k sveti maši.
Prisrčna zahvala vsem, ki ste posekali, pripeljali, razcepili in zložili drva za
drugo kurilno sezono. Bil sem presenečen, da ste se odzvali v tako velikem
številu. Pri sečnji vas je bilo pet, pri žaganju in spravilu pa kar enajst s
štirimi traktorji. Bog povrni! Lepa zahvala tudi gasilcem, ki so sprali cesto
od šole pa do vrha pred novim letom.
Že angel miru je pri svojem prvem prikazanju, spomladi 1916, naučil
fatimske pastirčke posebno molitev, ki je prav primerna za letošnje leto
vere, ki jo molimo po maši. Lahko se jo naučite na pamet:
Moj Bog, verujem vate,
molim te, upam vate
in te ljubim nadvse.
Prosim te odpuščanja za tiste,
ki ne verujejo, ne molijo,
ne upajo in te ne ljubijo.
Mesec januar je posvečen verskemu tisku.
OSTANITE ZVESTI NAROČNIKI VERSKEGA TISKA!
NAJ GA NE NADOMEŠČA RUMENI TISK!
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: v čas Materi božji za zdravje, Vinko Perko – Velika
Ilova Gora.

