DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal v župnijsko kroniko: »Nemci se umikajo s
Francoskega, so hudo tepeni. Dne 18. septembra 1918 so časopisi prinesli vest,
da tudi Avstrija dobiva udarce. Dne 12. oktobra 1918 pa časopisi poročajo, da vse
beži, kar je bilo povezano z Nemci.
Oktober je bil lep. Vojna je končana. Tepeni smo. Ljudje so v silnem
strahu, kaj bo z našimi možmi in fanti, ki so v vojski. Od njih nihče ne piše, samo
to vemo, da vse beži.
Dne 25. oktobra je prišel glas, da gredo Italijani proti Ljubljani. Dne 29.
oktobra smo na Grosupljem dobili vojaške puške in strelne naboje (patrone), da
se bodo fantje in možje oborožili, če bo prišla ropat kakšna tolpa razpuščenih
vojakov. Vsi molimo, da ne bi kdo prišel k nam morit, ropat in požigat.
V novembru smo dobili že narodno vlado v Ljubljani. Uradni list Narodne
vlade v Ljubljani je v št. 1 z dne 4. novembra 1918 prinesel oklic, da imamo
popolnoma novo slovensko vlado. Njen predsednik je Josip vitez Pogačnik.
Posamezne oddelke so si razdelile vse tri stranke: Slovenska ljudska stranka,
Liberalna stranka in Socialdemokratska stranka. Vrhovno oblast ima »Narodno
veće« v Zagrebu.«
Dne 5. novembra je bil župnik Franc Žužek v Grosupljem. Zapisal je, da
»je tam čez 500 vojaških konj in vozov. Vse je naprodaj po nizkih cenah. Slabšega
konja dobiš že za 50 kron, boljšega za 100 do 200 kron. Dober voz velja 40 kron.
Vse kupuje konje, vozove in drugo orodje.
Uradni list z dne 5. novembra 1918 je prinesel odlok, s katerim so
ustavljene obresti vseh obveznic (obligacij). To je slabo. Dne 14. novembra je bil
izdan ukaz, da morajo ljudje dati nazaj vse vojaške puške.
Dne 1. decembra 1918 je bil »narodni praznik zedinjenja«. Po maši so
šolski otroci peli »Lepa naša domovina«.
Dne 20. decembra smo dobili osem novih svečnikov. Naredil jih je Ivan
Kregar iz Ljubljane. Svečniki so vliti iz brona. Vsak tehta 5 kilogramov in 40
dekagramov. So bogato okrašeni in prav dobro pozlačeni. Vsak velja 200 kron.
Skupaj smo kupili tudi osem steklenih skledic.
Leta 1918 je bilo v župniji: 16 krstov, 26 pogrebov in 5 porok. Razdeljenih
je bilo 6.200 sv. obhajil.«
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441; janez.kebe@rkc.si
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»VERUJEM – VERUJEMO«
40. V kakšnem smislu je Bog resnica?
Bog je Resnica sama in kot takšen se ne vara in ne more varati. Bog »je
luč in v njem ni nobene teme« (1 Jn 1,5). Večni Božji Sin, učlovečena
Modrost, je bil poslan na svet, »da bi pričeval za resnico« (Jn 18,37).
41. Na kakšen način Bog razodeva, da je ljubezen?
Bog se razodeva Izraelu kot tisti, čigar ljubezen je močnejša od očetove
in materine ljubezni do njunih otrok ali od ljubezni ženina do njegove
neveste. Bog »je Ljubezen« sam v sebi (1 Jn 4,8.16), ki se popolnoma
zastonjsko podarja in ki »je svet tako ljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi svet po njem rešil« (Jn 3,16-17). Ko Bog
pošilja svojega Sina in Svetega Duha, razodeva, da je Bog sam večno
izmenjavanje ljubezni.
42. Kaj terja vera v enega Boga?
Verovati v enega samega Boga terja: spoznavati veličino in veličastvo
Boga; živeti v zahvaljevanju; zanesti se na Boga vselej, celo v nezgodah;
priznavati enoto in resnično dostojanstvo vseh ljudi, ustvarjenih po
Božji podobi; dobro uporabljati ustvarjene reči.
43. Katera je osrednja skrivnost vere in krščanskega življenja?
Osrednja skrivnost vere in krščanskega življenja je skrivnost presvete
Trojice. Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Katekizem Katoliške cerkve).

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 3. 6. – Karel Lwanga in drugi ugandski mučencu
Čušperk 19.00 + MATIJA ZAJC
Torek, 4. 6. – sv. Peter Veronski, mučenec
Kopanj 19.00 + BUCOVARJEVI
Sreda, 5. 6. – sv. Bonifacij, škof in mučenec
Čušperk 19.00 + EMIL JAN
Četrtek, 6. 6. – sv. Norbert, škof
Kopanj 19.00 + V ZAHVALO MATERI BOŽJI NA KOPANJU (S)
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 7. 6. – Srce Jezusovo, praznik, prvi petek – obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + NEŽA KASTELIC (JAMNIKOVI)
Sobota, 8. 6. – Srce Marijino
Kopanj 19.00 + JANEZ, STARŠI CIMERMAN
10. NEDELJA MED LETOM, 9. 6. 2013
ZUNANJA PROSLAVITEV PRAZNIKA SRCA JEZUSOVEGA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MARIJA PERKO, obl.
Ponedeljek, 10. 6. – sv. Bogumil, škof
Kopanj 19.00 + IVAN GARBAS, obl.
Torek, 11. 6. – sv. Barnaba, apostol
Kopanj 19.00 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (A)
Sreda, 12. 6. – sv. Eskil, mučenec
Kopanj 19.00 + ANTON TONKLI
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Četrtek, 13. 6. – sv. Anton Padovanski, redovnik
Velika Račna 19.00 POLJSKA
Petek, 14. 6. – sv. Valerij in Rufin, mučenca
Čušperk 19.00 ++ ŽEBRANOVE, Čušperk
Sobota, 15. 6. – sv. Vid
Kopanj 19.00 + NEŽKA, MINKA
11. NEDELJA MED LETOM, 16. 6. 2013,
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 V ZAHVALO KOPANJSKI MARIJI

Danes je zunanja proslavitev praznika sv. Rešnjega telesa. Če bo primerno
vreme, bo procesija. Če ne, bodo štirje blagoslovi v cerkvi. Jezusa bomo prosili,
naj blagoslovi nas, naše delo, naša polja, saj nas uči stara modrost, da je brez
Božjega blagoslova naše delo prazno. Posebej bomo prosili za lepo in zdravo
vreme.
Veroučno leto se zaključuje.
V nedeljo, 16. junija, bodo otroci pri obeh sv. mašah dobili spričevala, podpisana
od staršev pa jih bodo prinesli nazaj v nedeljo, 23. junija, k 10. maši, kjer se bomo
Bogu zahvalili za preteklo veroučno in šolsko leto.
V nedeljo, 9. junija, je zunanja proslavitev praznika Srca Jezusovega. Jezus je sv.
Marjeti Alacoque govoril: »Glej to Srce, ki se je za ljudi popolnoma na križu
izničilo, v zahvalo pa prejema toliko nehvaležnosti.« Želel je, da bi na prve petke
kristjani prejeli sv. spoved in sv. obhajilo in tako zadoščevali Jezusovemu srcu za
svoje in za tuje grehe. Še več: tistim, ki bodo devet prvih petkov prejeli sv.
zakramente, je obljubil vse milosti za odrešenje. Tistim družinam, ki bodo častile
podobo njegovega Srca, je obljubil velike milosti.
V soboto, 15. junija, je srečanje bolnikov na Brezjah. Ob 9.00 bo molitev rožnega
venca s petjem, ob 10.00 pa sv. maša, ki jo bo vodil nadškof dr. Anton Stres.
Starejšim in bolnim omogočite prevoz.
V nedeljo, 23. junija, bo pri 10. sv. maši pel Mešani pevski zbor sv. Jurij iz Starega
trga pri Ložu. Lepo vabim naš cerkveni mladinski zbor, ki poje pri 10. maši, da
pride v učilnico, da se bomo skupaj srečali. Tudi v zboru sv. Jurija so mladi fantje
in dekleta.
Molitev v letu vere:
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 KOPANJU 2013:
Še vedno je aktualen (na priloženem listku in spletni strani)
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