DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
V oktobru 1914 je bil zopet vojaški nabor. Fantje, rojeni 1894 in do sedaj
nepotrjeni rojeni leta 1892, morajo na vojaški nabor. Šest fantov iz župnije je šlo
na nabor in vsi so potrjeni.
Dne 20. avgusta so umrli sv. oče Pij X. Dne 3. septembra je bil izvoljen nov
papež kardinal Giacomo (Jakob) della Chiesa, nadškof v Bolonji. Ime mu je
Benedikt XV.
Po župniji nabiramo prispevke za društvo Rdeči križ. Iz Galicije je k nam
pribežalo veliko Rusinov. Z njimi je prišlo tudi 11 duhovnikov, ki so se nastanili po
dekanijah: Kranj, Škofja Loka, Vrhnika, Postojna, Šentvid nad Ljubljano in drugje.
Jesen je bila lepa. Ker ni mož, kosijo otavo večinoma žene. Dne 12. novembra
je bila razpisano vojno posojilo. Obresti so 5,5 %. Posojilo se bo vrnilo do 1. aprila
1920. Ljudje godrnjajo in pravijo, da se bo s tem denarjem vojska podaljšala.
Zima je bila lepa, snega je bilo malo. Do 31. decembra 1914 je bilo iz župnije v
vojski 43 mož. Blagor tistim možem in fantom, ki so v Ameriki.
Leta 1914 je bilo v župniji: 22 krstov, 21 pogrebov in 1 poroka. Razdeljenih je
bilo 8.095 sv. obhajil.
Leto 1915. Nemški cesar je povedal vojakom, da bodo božič 1914 že vsi
obhajali doma, kar se pa ni izpolnilo. Dne 6. januarja 1915 smo se posvetili Srcu
Jezusovemu. Nenavadno veliko mož in fantov je prejelo sv. zakramente. Da bi se
vojska čim prej končala, so se ljudje 5. januarja postili.
Dne 17. januarja smo pobirali denar za društvo Rdeči križ za pomoč vojnim
ranjencem. Dekleta Marijine družbe so nabrale 31 kron, ključarja župnijske
cerkve pa 120 kron. Ves denar za Rdeči križ smo izročili županstvu.
Vojska nam slabo obeta. Škofijski list je prinesel molitev za mir, zapovedano od
sv. očeta. To molitev smo opravili po maši 7. januarja 1915. Za vojake so šolski
otroci spletli 40 parov nogavic – dokolenic.
Dne 8. marca 1915 je bil zopet nabor. Klicali so letnike: 1895, 1896, 1897. Iz
župnije je bilo potrjenih 30 fantov in mož.
Prišla je pomlad, a na polju se vidijo večinoma ženske. Rusi oblegajo trdnjavo
Přemysl v Galiciji. Sredi marca so ljudje sejali oves. Dne 20. marca je vlada
prepovedala peči drobno pecivo (žemlje). Dne 18. marca so bili Francozi in
Angleži tepeni pri Dardanelah, ker jih je branilo 180.000 Turkov.
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»VERUJEM – VERUJEMO«
BOG PRIHAJA ČLOVEKU NAPROTI
18. Kako naj beremo Sveto pismo?
Sveto pismo je treba brati in razlagati s pomočjo Svetega Duha in pod
vodstvom cerkvenega učiteljstva, upoštevajoč tri merila: 1) pozornost
vsebini in enoti celotnega Svetega pisma; 2) branje Pisma znotraj živega
izročila Cerkve; 3) upoštevanje analogije vere, to je trdne povezave
verskih resnic med seboj.
19. Kaj je kánon Svetega pisma?
Kánon Svetega pisma je popolni seznam svetih knjig, ki ga je apostolsko
izročilo dalo prepoznati Cerkvi. Ta kánon vsebuje 46 knjig Stare in 27
knjig Nove zaveze.
20. Kakšen namen ima Stara zaveza za kristjane?
Kristjani spoštujemo Staro zavezo kot resnično božjo besedo: vse njene
knjige so od Boga razodete in ohranjajo trajno vrednost. Te knjige
pričujejo o božji vzgoji zveličavne božje ljubezni. Napisane so bile
predvsem, da bi pripravljale prihod Kristusa, vesoljnega Odrešenika.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 28. 1. – sv. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
Kopanj 17.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
Torek, 29. 1. – sv. Konstancij, škof
Kopanj 17.00 + EMIL JAN
Sreda, 30. 1. – sv. Martina, mučenka
Kopanj 17.00 + JOŽE, ŠEMETOVE
Četrtek, 31. 1. – sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
Kopanj 16.30 + JOŽE ADAMIČ, ŠEMETOVE, KOVAČEVE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Prvi petek, 1. 2. – sv. Brigita Irska, opatinja, obiskovanje bolnikov
Kopanj 17.00 + v čast Materi božji za zdravje in v zahvalo, M.
Sobota, 2. 2. – Jezusovo darovanje – svečnica
Kopanj
9.00 + ŽUPNIK VIKTOR PRISTOV
Kopanj 17.00 + MILAN LUŽNIK
4. NEDELJA MED LETOM, 3. 2. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ROZA, VINKO ADAMIČ, PEPCA BIZJAK
Ponedeljek, 4. 2. – sv. Žilbert, redovnik
Kopanj 17.00 + ROZALIJA PERME
Torek, 5. 2. – sv. Agata, devica in mučenka
Kopanj 17.00 ZA ZDRAVJE
Sreda, 6. 2. – sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci
Kopanj 17.00 ZA DUŠE V VICAH
Četrtek, 7. 2. – sv. Rihard, kralj
Kopanj 16.30 + ANTON, MARIJA ŠTUPNIK, obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 8. 2. – sv. Hieronim Emilijani, Prešernov dan
Kopanj 17.00 + ANA, JOŽE AHČIN, obl.
Sobota, 9. 2. – sv. Apolonija, devica in mučenka
Kopanj 17.00 ZA RAJNE (očenaši za mesec november)
5. NEDELJA MED LETOM, 10. 2. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + VINKO ZAJC, STARŠI PAJK

OBVESTILA:
SREČANJA ZA FANTE IN DEKLETA.
Fantje in dekleta (srednješolci itd.) ste vabljeni na srečanje v petek, 1.
februarja, ob 20.00 v veroučno učilnico. Veliko je mladostne
problematike, o kateri bi se na takih srečanjih pogovarjali. Pridite, korajža
velja!
V nedeljo, 3. februarja, je pušica pri sv. mašah namenjena za cerkveno
razsvetljavo in sveče. Bog povrni!
V petek, 8. februarja, bo na Kopanju 7. pohod PO PREŠERNOVI POT IZ
GROSUPLJEGA NA KOPANJ. Kulturni program bo ob 10:30 uri.
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.
Na prvo soboto v marcu bomo začeli obhajati pet prvih sobot po želji
presvete Device iz Fatime. Najstarejši fatimski vidkinji Luciji se je 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.«

