hudega. Svojo mlekarno boste morali najbrž zapreti za teden ali dva.« »Kaj?« je zavpil
Shawhead začudeno in razjarjeno hkrati. Zapreti mlekarno? Ali ste pri zdravi pameti?«
»Bodite razumni,« sem moledoval. »Saj niste Vi ničesar krivi. Dejstvo pa je, da je žarišče
infekcije tukaj.« »Infekcija! Kako si sploh drznete! Tu smo vendar vsi zelo čisti!«
»Da, toda David …« »David je prav tako čist kot vsi ostali,« je kričal Shawhead. »Povem
Vam,« sem vztrajal kar najbolj potrpežljivo, »imel je škrlatinko. Saj se vendar lupi po vsem
telesu. S tem je okužil vaše mleko.«
»Dovolj! Ničesar nočem več slišati. Ali ne veste, da mleko tudi sami pijemo.«
Razjarjen je zagrabil zajemalko in zajel mleko iz golide, nesel k ustom, spil do polovice,
ostalo pa je dal Jean. »Tako. Če črhnete le še besedico, se boste kesali.«
Razumel sem kmetov ranjeni ponos. Toda moral sem storiti svojo dolžnost. Prosil
sem zdravstveni zavod, naj zadevo preverijo. Toda zdravnik, ki je bil zadolžen za to
področje, si ni hotel nakopati sitnosti z bogatim Shawheadom.
Čez nekaj dni pa mi pove dr. Cameron. »Ali ste že slišali? Shawheadova žena
Jean je staknila akutno škrlatinko.« Bliskovito sem se spomnil kljubovalnega izraza, s
katerim je Shawhead podal Jean zajemalko z mlekom. V nedeljo proti večeru je umrla.
Po šestih tednih sem naletel na Shawheada. Kmet, ves postaran in potrt zaradi
ženine smrti, se je vračal s pokopališča. V zadregi sem ostal sredi poti, pa tudi Shawhead
je skoraj nezavedno obstal. Najine oči so se srečale in oba sva drug drugemu brala z
obraza, da bi lahko bilo vse drugače. Oba sva se grozljivo zavedala dejstva, da bi sedaj
njegova žena lahko bila čila in zdrava ob njem, ne pa mrtva v hladnem grobu.
Iz Shawheadovih bledih ustnic se je izvil vzdih, počasi je iztegnil roko, me prijel za
desnico in z dolgim stiskom izrazil svojo bolečino.
Animatorji letošnjega oratorija ste lepo vabljeni na priprave
na Kopanju ob 19h v:

SREDO, 31. 7.,

SREDO, 7. 8., in TOREK, 13. 8.

19. – 25. 8. 2013
www.oratorij.net/kopanj

DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal o novi beograjski vladi: Ministri so tudi: dr. Anton
Korošec za promet, dr. Franc Jankovič za verstvo, Roškar za kmetijstvo in vode.
Maja 1920 se je zopet podražila sol in velja za 100 kg: I. vrste 560 kron, II. vrste
520 kron, III. vrste siva morska 480 kron, IV. vrste ribarska mleta 428 kron, V.
vrste ribarska bela morska 380 kron in ribarska siva 340 kron. Daleč smo prišli!
Sladkorja tudi zelo primanjkuje, dobi se le kje pod roko.
Koncem junija povsod kosijo. Košnja je kot po navadi. Tudi žito bo srednje.
Dne 26. julija 1920 je šla Marijina družba na božjo pot k Mariji Pomagaj na
Brezje (župnik in 48 članic).
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/julij_28_2013.pdf

Številka: 15, leto: VI, 28. julij 2013

»VERUJEM – VERUJEMO«
54. V čem obstaja Božja previdnost?
Božja previdnost obstaja v ukrepih in posegih, s katerimi Bog vodi svoje
stvarstvo k poslednji popolnosti, h kateri ga je poklical. Bog je suveren
gospodar svojega načrta. Toda za njegovo uresničenje uporablja tudi
sodelovanje svojih ustvarjenih bitij. Hkrati daje svojim stvarem
dostojanstvo, da same delujejo, da so vzrok druga drugi.
55. Kako človek sodeluje z Božjo previdnostjo?
Bog daje človeku in tudi zahteva od njega, spoštujoč pri tem seveda
njegovo svobodno voljo, da sodeluje z njim s svojimi dejanji, svojimi
molitvami in celo s svojim trpljenjem. Bog sam namreč »po svojem
blagohotnem načrtu« deluje v človeku, »da hoče in dela« (Flp 2,13).
56. Če je Bog v svoji previdnosti vsemogočen, zakaj tedaj obstaja zlo?
Na to boleče in skrivnostno vprašanje lahko da odgovor samo celota
krščanske vere. Bog nikakor ni niti neposredno niti posredno vzrok zla.
Bog osvetljuje skrivnost zla po svojem Sinu Jezusu Kristusu, ki je umrl in
vstal, da bi premagal veliko moralno zlo, ki je greh ljudi in predstavlja
korenino slehernega zla.
(Katekizem Katoliške cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 29. 7. – sv. Marta, Lazarjeva sestra
Velika Račna 19.00 ZA POKOJNE DUŠNE PASTIRJE V ŽUPNIJI
Torek, 30. 7. – sv. Peter Krizolog, škof
Kopanj 19.00 + JOŽE BAHOVEC in pok.
Sreda, 31. 7. – sv. Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov
Kopanj 19.00 + DANILO, DARKO KOŠIR
Četrtek, 1. 8. – sv. Elij iz Koštabone, mučenec
Kopanj 19.00 + ROZALIJA PERME, 1. obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 2. 8. – sv. Evzebij, škof, prvi petek, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + MARIJA KASTELIC, obl.
Sobota, 3. 8. – sv. Martin, menih, prva sobota
Kopanj
8.00! V ZAHVALO KOPANJSKI MATERI BOŽJI (M. G.)
18. NEDELJA MED LETOM, 4. 8. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + LUDVIK DEBEVC
Ponedeljek, 5. 8. – sv. Marija Snežna (Nives)
Kopanj 19.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
Torek, 6. 8. – Jezusova spremenitev na gori
Velika Račna 19.00 + URŠULA ŠTEH, obl.
Sreda, 7. 8. – sv. Sikst II., papež, mučenec
Čušperk 19.00 ++ STERŽAJEVE (št. 15)
Četrtek, 8. 8. – sv. Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev
Kopanj 19.00 + JANEZ JERIČ
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 9. 8. – sv. Terezija od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
Velika Račna 19.00 ZA ŽIVE IN ++ KOVAČEVE
Sobota, 10. 8. – sv. Lovrenc, diakon in mučenec
Velika Račna
9.00! + JOŽEFA ZAJC, ANGELA PAJK
19. NEDELJA MED LETOM, 11. 8. 2013
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA PERKO

OBVESTILA:
Tudi med počitnicami naj nam ne pade iz rok versko življenje: vsakdanja molitev,
nedeljska sv. maša in mesečna spoved. Marija v Međugorju (Cerkev se še ni izrekla o
njenih prikazovanjih) nam daje pet kamnov, s katerimi bomo premagali vse duhovne
sovražnike, kakor David Goljata: 1) molitev rožnega venca s srcem, 2) evharistijo, 3)
branje Svetega pisma, 4) post, 5) mesečno spoved.

Napuh noče videti resnice:
Angleški pisatelj in zdravnik A. J. Cronin pripoveduje o svojem življenju, ko je bil še mlad
zdravnik na Škotskem:
V začetku maja je v tistem okolišu razsajala huda škrlatinka. Večinoma so obolevali otroci
pa tudi starejši. Vsi primeri pa so imeli nekaj skupnega: mleko so dobivali od kmeta
Shawheada. Obiskal sem to kmetijo in stopil na dvorišče. Vse je bilo lepo in čisto. Na
dvorišču je bil red. Shawhead je bil močan, grob možakar, star približno 50 let. V življenju
ga je zanimalo samo dvoje: njegovo posestvo, ki ga je podedoval od svojih prednikov, in
njegova mlada žena Jean, s katero se je pred kratkim poročil in jo je naravnost oboževal.
Ko sem potrkal na vrata, mi je Jean osebno odprla. Vprašal sem, če je mož doma. Z
nasmeškom je odkimala, da ga ni, »pride šele popoldne«. Bila je zares čedna mlada žena.
Ni jih imela več kot 23, izžarevala pa je nekaj nedolžnega in živahnega hkrati. »Želite
vstopiti, ali mu lahko kaj sporočim?«
Obotavljal sem se. »Veste, gospa Shawhead, prihajam zaradi epidemije škrlatinke. Pri
vseh bolnikih sem ugotovil, da so dobivali mleko pri vas … Prišel sem pogledat, ali morda
slučajno najdem vzrok tukaj.«
Čeprav sem govoril prijazno, se je njen obraz zmračil, glavo pa je vrgla nazaj.
»Škrlatinka!« je vzkliknila ogorčeno. »In da jo omenjate v zvezi z našim dobrim mlekom!
Resnično, gospod doktor, če ste zato prišli, potem se raje pogovorite z mojim možem.« In
ne da bi še kaj rekla, mi je pred nosom zaloputnila vrata.
Še isto popoldne sem se znova odpeljal na Shawheadovo dvorišče in spet potrkal na hišna
vrata. Nihče se ni odzval. Zato sem krenil čez dvorišče, da bi poiskal Shawheada. Ko sem
prišel do kravjega hleva, je hlapec David ravno prignal krave, da bi jih pomolzel. Kot
uročen sem strmel v Davida, kajti bil je bled in slaboten, okoli vratu je imel zavito rdečo
krpo. Ko sem ga pozdravil, mi je ponudil kozarec mleka. Odklonil sem. Mimogrede sem
vprašal: »Kaj pa je z Vašim vratom?« David je prenehal molsti. »Ah, nič, sploh nič. Prejšnji
teden me je bolel vrat in od takrat sem še nekoliko matast.« »Bolečine v vratu!« sem
ponovil.
Nenadoma sem zagledal Davidove roke in se prestrašil. Dovolj zgovorne so bile te roke, ki
so tako vneto molzle, kajti z obeh rok se je luščila koža. Tedaj sem vedel, da je David
okužil mleko.
Nenadoma je tišino hleva presekal močan glas. »Tako, Vi ste torej tukaj? Vohljate tu
naokrog in se vmešavate v zadeve drugih ljudi?« Pojavil se je Shawhead, temnordeč od
besa. Za njim je stala njegova žena, ki me je očitajoče gledala. »Oprostite, Shawhead,
nisem prostovoljno tukaj, v to so me prisilile razmere.« Pokazal sem na hlapca. »David je
imel škrlatinko, morda le lažje oblike, vendar je to bilo dovolj, da je povzročil mnogo

