DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je leta 1918 zapisal v kroniko: »Iz župnije Kopanj so padli v vojni:
1) Ignacij Bahovec (Pilerjev), samski, rojen 26. julija 1889 v Mali Račni 28, padel
pri Karpatih 2. januarja 1915. 2) Martin Perme (Ciganov), oženjen, kočar na
Dolenji Slivnici 2, rojen 1. oktobra 1873. Umrl je 14. julija 1915 v Gradišču pri
Gorici za kolero. Zapustil je vdovo in šest majhnih otrok. Pokopan je v Prvačini. 3)
Janez Ahčin (Ahčinov), samski, rojen 12. marca 1892 v Predolah 9. Na hribu sv.
Mihaela (Monte St. Michaele) pri Gorici ga je 7. januarja 1916 ubila granata.
Pokopan je na župnijskem pokopališču v Vrtojbi. 4) Franc Zupančič (Kadunc),
posestnik v Gabrju 2, rojen 14. oktobra 1886. Leta 1914 je padel v Galiciji.
Proglašen za mrtvega. 5) Anton Perme (Jakobov), posestnik na Veliki Ilovi Gori 6.
Dne 27. aprila 1916 je umrl v ruskem ujetništvu. Zapustil je vdovo in štiri otroke.
6) Jožef Perko (Gorenji Zajec), samski, rojen 31. decembra 1893 na Veliki Ilovi
Gori 17. Dne 16. junija 1916 je padel na Campo Mulo pri Assiagu (Italija). 7) Franc
Grum (Samec), samski, rojen 10. novembra 1891 na Dolenji Slivnici 8. Med 31.
januarjem in 28. februarjem 1915 je padel v Galiciji. 8) Anton Skubic (Bobničev),
samski, rojen 21. februarja 1894 na Dolenji Slivnici 19. Umrl je 6. junija 1917, ker
se je po nesreči obstrelil na straži. 9) Anton Perme (Lavrinov), samski, rojen 24.
aprila 1894 na Dolenji Slivnici 29. Zaradi bolezni je bil odpuščen in je umrl 18.
novembra 1918 na poti proti domu. 10) Janez Boc (Ferjačarjev), posestnik na
Dolenji Slivnici 36. Dne 16. januarja 1917 ga je zasul snežni plaz na Tirolskem. 11)
Janez Gruden (Nacetov), oženjen, kočar, rojen 24. junija 1880 na Dolenji Slivnici
38. V vojni je padel 9. januarja 1917.
Iz župnije se pogreša še več vojakov. Tudi trije invalidi so prišli iz vojne.
Leto 1919. V začetku januarja so se vršili boji med Slovenci in Nemci na
Koroškem. Dne 6. januarja 1919 so poklicali mladeniče na obrambo Koroške.
Nabirajo tudi prostovoljce za Koroško, a iz naše župnije se ni nihče javil.
Istega dne (6. januarja) imamo novo ministrstvo. Ministrski podpredsednik je
Slovenec dr. Anton Korošec. Dne 9. januarja 1919 so začeli pri županstvu v Mali
Račni 7 (Polončkovi) z občinskim pečatom žigosati in popisovati ves avstrijski
denar. Ljudje so v strahu, kaj bo z denarjem. Naš denar silno izgublja na veljavi.
Na borzi v Zürichu je bilo 1. februarja sto kron vrednih samo 23 frankov, pred
vojno leta 1914 pa je bilo sto kron vrednih 96 frankov.«
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/junij_16_2013.pdf

Številka: 12, leto: VI, 16. junij 2013

»VERUJEM – VERUJEMO«
44. Ali moremo skrivnost presvete Trojice spoznati samo s človeškim
razumom?
Bog je sicer pustil sledove svojega troedinega bitja v stvarjenju in v stari
zavezi, toda Sveta Trojica kot najgloblja notrina Božje Biti je takšna
skrivnost, ki je nedostopna samemu človeškemu razumu in celo veri
Izraela pred učlovečenjem Božjega Sina in poslanjem Svetega Duha.
Takšno skrivnost nam je razodel Jezus Kristus in je izvir vseh drugih
skrivnosti.
45. Kaj nam Jezus Kristus razodeva o Očetovi skrivnosti?
Jezus Kristus nam razodeva, da je Bog »Oče«, ne samo, ker je stvarnik
vesolja in človeka, ampak predvsem zato, ker večno rojeva v svojem
naročju Sina, ki je njegova Beseda, »odsvit njegovega veličastva in
podoba njegovega bistva« (Heb 1,3).
46. Kdo je Sveti Duh, ki nam ga razodeva Jezus Kristus?
Sveti Duh je tretja oseba presvete Trojice. Je Bog, prav isti Bog z
Očetom in Sinom. »Izhaja iz Očeta« (Jn 15,26), ki je kot počelo brez
počela, izvir vsega troedinega življenja. Izhaja tudi iz Sina (Filioque)
zaradi večnega daru, ki ga Oče naklanja Sinu. Poslan od Očeta in
učlovečenega Sina, Sveti Duh vodi Cerkev »k spoznanju vse resnice« (Jn
16,13).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 17. 6. – sv. Rajner, samotar
Velika Račna 19.00 + JOŽE, PEPCA BIZJAK, KOVAČEVI
Torek, 18. 6. – sv. Gregor Janez Barbarigo, škof
Kopanj 19.00 + ALOJZIJ, ALOJZIJA NOVLJAN
Sreda, 19. 6. – sv. Nazarij, prvi koprski škof
Čušperk 19.00 + BORIS MARGETIČ, FANI KASTELIC, ++ PIRKE
Četrtek, 20. 6. – sv. Adalbert, škof
Kopanj 19.00 + FRANČIŠKA, FRANC PODRŽAJ
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 21. 6. – sv. Alojzij Gonzaga, redovnik
Kopanj 19.00 + ALOJZ PERKO
Sobota, 22. 6. – sv. Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenca
Kopanj
9.00 + JANEZ JERIČ, 7. dan
12. NEDELJA MED LETOM, 23. 6. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MAJDA KRŽIČ, obl., zahvala za veroučno leto
Ponedeljek, 24. 6. – Rojstvo Janeza Krstnika, kres
Kopanj 19.00 POLJSKA ZA MALO RAČNO
Torek, 25. 6. – dan državnosti
Kopanj 19.00 + LJUBO LAVRIČ, obl.
Sreda, 26. 6. – sv. Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei
Kopanj 19.00 + VINKO ŠTEH, obl.
Četrtek, 27. 6. – sv. Ema Krška, kneginja
Kopanj 19.00 ++ JURJEVI
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 28. 6. – sv. Irenej, Lyonski škof, mučenec
Kopanj 19.00 + IVAN SEVER, obl.
Sobota, 29. 6. – sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
Kopanj
9.00 + JOŽEF KASTELIC, obl.
Kopanj 19.00 + MILAN LUŽNIK IN POKOJNI
13. NEDELJA MED LETOM, 30. 6. 2013,
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + STARŠI, ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE

OBVESTILA:
Veroučno leto se zaključuje.
Danes, 16. junija, bodo otroci pri obeh sv. mašah dobili spričevala. Podpisana od
staršev pa jih bodo prinesli nazaj prihodnjo nedeljo, 23. junija, k 10. maši, kjer se
bomo Bogu zahvalili za preteklo veroučno in šolsko leto. Čez teden bodo opravili
tudi sv. spoved.
Tudi med počitnicami naj nam ne pade iz rok versko življenje: vsakdanja molitev,
nedeljska sv. maša in mesečna spoved. Marija v Međugorju (Cerkev se ni še
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.
V ponedeljek, 17. junija, gre ob 14.30 uri 9. razred v Ljubljano na ogled cerkve sv.
Jožefa in mladinskega centra. Vrnejo se okoli 19.00 ure.
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 pevski 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.
Ob dnevu državnosti, 25. junija, smo naprošeni, da več molimo in se postimo za
našo domovino. Molimo za pravičnost in mir v njej. Naši predniki so samo sanjali
o lastni državi, mi pa marsikdaj ne vemo, kaj bi z njo naredili.
Na praznik sv. Petra in Pavla bodo posvečeni naši novomašniki. Radi molimo
zanje in za nove duhovne poklice.
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
Letošnji kopanjski oratorij bo potekal ob koncu poletnih počitnic, to je:

19.–25. 8. 2013 (od ponedeljka do nedelje).
Več na www.oratorij.net/kopanj

