DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je leta 1919 zapisal v kroniko: Dne 20. februarja je umrla zaradi
pravih koz (Blattern) na Spodnji Slivnici 14-letna deklica Jožefa Jesih. Menda je
dobila bolezen od posteljne odeje, ki so jo kupili v Ljubljani. Gotovo gre za vojaški
koc. V marcu je umrlo v isti vasi za koze (osepnice, latinsko Variola) že osem
oseb, bolnih pa je več kot trideset oseb. Dan na dan me kličejo k bolnikom na
Spodnjo Slivnico. Tudi zdravnik pride vsak dan in cepi proti kozam. Mene so tudi
cepili. Spodnja Slivnica je izolirana: nihče ne sme v vas in nihče iz nje. Le zdravnik,
jaz kot duhovnik in orožniki imajo dovoljenje, da hodimo v vas.
Sredi marca so ljudje že sejali oves. V aprilu so bili naši fantje na Koroškem
zelo tepeni od Nemcev. Eni vojaki so pribežali domov. Na Koroškem Nemci zelo
preganjajo Slovence, posebno duhovnike.
Na tiho nedeljo (6. aprila) so škof zapovedali dan pokore in molitve. Sveto
Rešnje telo bo izpostavljeno štiri ure. Našim fantom na Koroškem so šli pomagat
Srbi. Dne 2. aprila 1919 je postal dr. Korošec minister za prehrano in obnovo
države. Po mestih primanjkuje živeža. Od naših fantov, ki so bili v vojni, se jih še
veliko ni oglasilo. Kaj je z njimi, se obračamo na društvo Rdeči križ. V mesecu
aprilu ni nihče več umrl za kozami.
Dne 3. maja 1919 so klicali fante, rojene od 1890 do 1894, na šesttedenske
orožne vaje. V resnici pojdejo na Koroško, ker so tam naši zopet premagani in
nemški vojaki gledajo že s Karavank na Kranjsko.
Dne 11. maja smo imeli cerkveno darovanje za vojne sirote in invalide. Nabralo
se je 130 kron. Podražila se je sol. Sto kilogramov soli velja 135 kron, morska sol
120 kron, industrijska (neužitna) pa 66 kron. Še sredi maja niso v Parizu določili
meje na Koroškem med nemško Avstrijo in Jugoslavijo.
Dne 19. maja 1919 je začela delovati univerza v Ljubljani. Dne 6. junija istega
leta so naši vojaki zavzeli Celovec. Dne 30. junija smo začeli kositi (I. košnja) na
Kopanju. Povodnji ni bilo. Julija pa je silno deževalo. Okoli Kopanja po logeh in
njivah stoji nad en meter vode, žito bo uničeno. Vojake, rojene v letih 1888 in
1889 kličejo na orožne vaje. Domov bodo prišli šele koncem julija.
Dne 8. julija 1919 je bil v Zagradcu, župnija Žalna, strašen požar. Pogorelo je
27 hiš in 58 drugih poslopij. Zažgal je neki otrok. Naši župljani dajejo pogorelcem
živež, smreke, deske itd. Dne 20. julija smo imeli za pogorelce darovanje. Ljudje
so zbrali 333 kron.
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_30_2013.pdf
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»VERUJEM – VERUJEMO«
47. Kako Cerkev izraža svojo trinitarično vero?
Cerkev izraža svojo trinitarično vero tako, da izpoveduje enega Boga v
treh osebah: Očeta in Sina in Svetega Duha. Tri Božje osebe so en Bog,
ker je vsaka izmed njih istovetna s polnostjo ene same in nerazdeljive
Božje narave. Tri Božje osebe so stvarno različne med seboj edinole v
odnosih, ki postavljajo te osebe v medsebojno razmerje: Oče rojeva
Sina, Sin je rojen od Očeta, Sveti Duh izhaja iz Očeta in Sina.
48. Kako delujejo tri Božje osebe?
Božje osebe, ki so neločljive v tem, kar so, so neločljive tudi v tem, kar
delajo: Trojica ima eno samo in prav isto delovanje. Toda v enem
samem Božjem delovanju je vsaka oseba navzoča glede na svojski
način, ki je lasten v Trojici.
49. Kaj pomeni, da je Bog vsemogočen?
Bog se razodeva kot »Močni, Mogočni« (Ps 24,8–10), tisti, kateremu »ni
nič nemogoče« (Lk 1,37). Njegova vsemogočnost je vesoljna,
skrivnostna in se razodeva v stvarjenju sveta iz nič ter v stvarjenju
človeka iz ljubezni, a zlasti v učlovečenju in vstajenju svojega Sina, v
daru posinovljenja in odpuščanja grehov. Zato se Cerkev obrača s svojo
molitvijo na »Vsemogočnega večnega Boga« (»Omnipotens sempiterne
Deus …«).
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 1. 7. – sv. Estera, svetopisemska žena
Velika Račna 19.00 + FRANC, VIDA KEBE
Torek, 2. 7. – Ptujskogorska Mati Božja
Kopanj 19.00 + JOŽE ŠKUFCA, obl.
Sreda, 3. 7. – sv. Tomaž, apostol
Kopanj 19.00 + JOŽE BAHOVEC
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Četrtek, 4. 7. – sv. Urh, škof
Velika Račna 19.00 ++ VIDIC, STANE OKORN
Petek, 5. 7. – sv. Ciril in Metod, slov. apostola, sozavetnika Evrope,
prvi petek, obiskovanje bolnikov
Kopanj 19.00 + LUDVIK, obl., STANE KASTELIC
Sobota, 6. 7. – sv. Marija Goretti, devica in mučenka, prva sobota
Kopanj
9.00 ++ KAMBROVI, Predole
14. NEDELJA MED LETOM, 7. 7. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEF KASTELIC, 1. obl.
Ponedeljek, 8. 7. – sv. Kilijan, škof in mučenec
Kopanj 19.00 + VIKTOR PRISTOV, župnik, obl.
Torek, 9. 7. – sv. Avguštin Zhao in drugi kitajski mučenci
Kopanj 19.00 + MARJAN POTOKAR
Sreda, 10. 7. – sv. Amalija, redovnica
Kopanj 19.00 + LUDVIK GRUDEN, obl.
Četrtek, 11. 7. – sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope
Kopanj 19.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI (A)
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 12. 7. – sv. Mohor in Fortunat, mučenca
Kopanj 19.00 ZA ZDRAVJE
Sobota, 13. 7. – sv. Henrik, cesar
Kopanj 19.00 + JANEZ JERIČ, 30. dan
15. NEDELJA MED LETOM, 14. 7. 2013,
Kopanj 7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + MILAN NOVLJAN

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 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.
Današnji evangelij. Na razmeroma malem ozemlju Palestine sta v Jezusovem
času živeli dve skupnosti, ki sta bili že stoletja med sabo sprti: Judje in Samarijani.
Bili so potomci dvanajsterih Jakobovih sinov, ki jih je Mojzes pripeljal iz Egipta in
jim odkazal to deželo. Kralj David je vse rodove povezal v eno državo z glavnim
mestom Jeruzalem, po njegovi smrti pa se je kraljestvo razdelilo v južno Judovsko
in severno Samarijsko. Slednje so pozneje zasedli Asirci. Del prebivalstva so
izgnali, namesto njega pa so naselili koloniste. Skozi stoletja sta se pomešali kri in
verski običaji, zaradi česar so Judje Samarijane začeli prezirati kot odpadnike.
Samarijani so se čutili ponižane in so Judom prezir vračali. Zato so bili odnosi med
obema skupnostma napeti. To je ozadje dogodka, o katerem poroča sveti Luka.
Jezus skupaj z apostoli potuje skozi Samarijo proti Jeruzalemu. Ujame jih noč, v
samarijski vasi prosijo za prenočišče, a jih vaščani zavrnejo. Jakoba in Janeza ta
neprijaznost razbesni in predlagata Jezusu, naj prikliče ogenj z neba in tako
kaznuje negostoljubne vaščane. Jezus je daleč od tega, da bi njun predlog
uresničil. Nasprotno, oba apostola posvari. Težava je bila rešena tako, da so se
odpravili v sosednjo vas. Omenjeni Jezusov opomin apostoloma nas ne
preseneča. Iz več mest v evangeliju je razvidno, da Jezus Samarijanov ne le ni
preziral, marveč je znal o njih kaj pohvalnega povedati (kar so mu farizeji
zamerili). Tudi če je videl na njih kaj vrednega graje, tega ni poudarjal. Poznamo
pa njegov nauk o ljubezni do sovražnikov, ki jih je treba ljubiti, pa o Božjem
soncu, ki sije na polja pravičnih in grešnikov. Jezusovi učenci smo poklicani, da na
razprtije med ljudmi delujemo pomirjujoče. Kako bomo to dosegli? Da bomo
vsakega človeka, tudi nasprotnika, spoštovali, da ga ne bomo žalili ali poniževali,
da bomo videli na njem tudi, kar je dobro, ne samo kar je slabo, da bomo priznali,
da tudi mi ne delamo vedno samo dobro in prav; da bomo iskali, kar nas
povezuje, ne pa kar nas razdvaja. Če se nam bo zgodila krivica, jo bomo odpustili;
če nas bo kdo preklinjal, bomo klicali nanj blagoslov.
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.

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

