DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Leta 1917 je bilo v župniji: 15 krstov, 17 pogrebov in 0 porok. Razdeljenih je
bilo 8.415 sv. obhajil.
Leto 1918. Še imamo vojno, ljudje se na vse jezijo. Dne 14. januarja so
pregledovali črnovojake (nabornike), rojene leta 1900, iz župnije so potrdili 13
fantov. Mesec januar je bil lep, brez snega, zato so ljudje orali. Februar je bil tudi
lep in na Kopanju smo grabili listje. Tudi marec je bil brez snega in sredi marca so
ljudje sejali oves in sadili krompir.
Streljanje od goriške strani se ne sliši več tako močno, kajti naša vojska je že
globoko v Benečiji ob reki Piave. Goriški pribežniki komaj čakajo, da odšli domov.
Mislijo, da bodo v aprilu vsi doma. Nekateri dobijo dovoljenje, da smejo iti
pogledat na dom. Ko se vrnejo silno tožijo, kako je na Goriškem vse razdejano.
Kot prošnjo za mir smo sklenili kupiti kip Srca Jezusovega. Pri darovanju za kip se
je nabralo 267 kron.
Dne 17. aprila so zopet pobirali črnovojake (nabornike) rojene v letih 1894 do
1899. Potrdili so le 6 mož, saj ni moških starih od 18 do 50 leta skoraj nič doma,
vsi so v vojski.
Dne 30. aprila 1918 se je ponesrečil železniški delavec Franc Novak iz Male
Račne. Umrl je v bolnišnici. Istega dne smo na ordinariat poslali za goriške
pribežnike 50 kron.
Ker je že skoraj poldrugo leto bolan g. dekan Franc Pešec v Šmarjah, je
višnjegorski župnik Konrad Teseter imenovan za dekanijskega namestnika.
Dne 25. maja je bilo razpisano že osmo vojno posojilo. Ljudje so nekaj
tisočakov podpisali, ker pravi razglas, da bodo imeli ti upniki prednost pri nakupu
vojnih vozov in drugega orodja. Že od začetka leta nabiramo prostovoljne darove
za nove svečnike in novo monštranco.
V začetku junija kaže polje lepo. Škofijski list je prinesel ukaz sv. očeta naj 29.
junija vsi duhovniki opravijo sv. mašo za mir. Škof pa so ukazali naj na praznik
Srca Jezusovega 7. junija 1918 ali v nedeljo 9. junija izpostavimo Najsvetejše po
vseh župnijskih cerkvah in naj bo cel dan izpostavljeno ter naj molimo za mir. Bog
ga daj! Čudne govorice se slišijo o naših »zmagah«. Kaj bo?
V avgustu je bila košnja končana in je bila slabša kot po navadi. Za vojsko še
vedno pobirajo živino. V septembru, ki je bil lep, smo začeli kopati krompir. Je
zelo lep in ljudje ga bodo veliko pridelali. Hvala Bogu! Sadje je tudi obrodilo. No
Kopanju je mnogo češpelj. Ki jih bomo posušili.
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«
34. Kateri so najpomembnejši veroizpovedni obrazci?
Najstarejša veroizpovedna obrazca sta Apostolska veroizpoved, ki je
starodavna krstna veroizpoved Rimske Cerkve, in Nicejsko-carigrajska
veroizpoved, ki je sad prvih dveh vesoljnih cerkvenih zborov, nicejskega
(leta 325) in carigrajskega (leta 381). Še danes ostajata skupna vsem
velikim Cerkvam Vzhoda in Zahoda.

»VERUJEM V BOGA, OČETA VSEMOGOČNEGA,
STVARNIKA NEBES IN ZEMLJE«
35. Zakaj se izpoved vere začenja z »Verujem v Boga«?
Zato, ker je trditev »Verujem v Boga« najpomembnejša in je izvir vseh
drugih resnic o človeku in o svetu ter vsega življenja vsakega verujočega
vanj.
36. Zakaj izpovedujemo enega samega Boga?
Zato, ker se je Bog razodel izraelskemu ljudstvu kot en sam, ko je dejal:
»Poslušaj, Izrael, Gospod je edini Bog« (5 Mz 6,4), »drugega ni« (Iz
45,22). Jezus sam je to potrdil: Bog je »edini Gospod« (Mr 12,29).
Izpovedovanje, da sta Jezus in Sveti Duh tudi sama Bog in Gospod, ne
vnaša nobene delitve v enega samega Boga. (Katekizem katoliške
Cerkve).

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 6. 5. – sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov, prošnji dan
V. Ilova Gora
19.00
POLJSKA SV. MAŠA
Kopanj
19.00
ŠMARNICE
Torek, 7. 5. – prošnji dan
Kopanj
19.00
+ JOŽE BAHOVEC
Sreda, 8. 5. – obletnica posvetitve ljubljanske stolnice, prošnji dan
Kopanj
19.00
+ JOŽE, OLGA FINK
Četrtek, 9. 5. – Gospodov vnebohod, slovesni praznik
Kopanj
9.00
+ JOŽEFA POTOKAR
Kopanj
19.00
ustanovna sv. maša za +dobrotnike, ki so župniji
darovali nepremičnine – Kopanjski hrib in druge
Petek, 10. 5. – sv. Job, svetopisemski mož
Kopanj
19.00
+ LUDVIK GRUDEN
Sobota, 11. 5. – sv. Odo, opat
Kopanj
19.00
+ STANE OKORN
7. VELIKONOČNA NEDELJA, 12. 5. 2013, CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. R. T.
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ PEPCA BIZJAK IN KOVAČEVI
Ponedeljek, 13. 5. – Fatimska Mati Božja
Kopanj
19.00
+ JOŽE, DARJA PODRŽAJ
Torek, 14. 5. – sv. Bonifacij, mučenec
Kopanj
19.00
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (M)
Sreda, 15. 5. – sv. Izidor, kmet
Kopanj
19.00
V ZAHVALO (S)
Četrtek, 16. 5. – sv. Janez Nepomuk, mučenec,
prvi dan tridnevnice za prvo sv. obhajilo
Kopanj
19.00
+ DRUŽINA MEŽAN
Petek, 17. 5. – sv. Jošt, puščavnik,
drugi dan tridnevnice za prvo sv. obhajilo
Kopanj
19.00
+ FRANČIŠKA GRUDEN, FANI KASTELIC
Sobota, 18. 5. – tretji dan tridnevnice,
sv. spoved za prvoobhajance in starše ob 8.30
Kopanj
9.00
ZA ZDRAVJE NA DUŠI IN TELESU (N. M.)
BINKOŠTI, 19. 5. 2013, SLOVESNOST 1. SV. OBHAJILA
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ MARIJA BRODNIK, PRVO SV. OBHAJILO

OBVESTILA:
Sestanek za starše prvoobhajancev je danes, 5. maja po prvi maši. Prvoobhajanci naj se
lepo pripravijo na prvo sv. spoved in na prvo sv. obhajilo.
Verouk pri katehistinji Mojci Potokar, bo ta teden namesto torka v sredo, ker je
katehistinja nujno zadržana na škofiji.
ORATORIJ KOPANJ 2013
Vsi, ki bi želeli biti animatorji na letošnjem, že 4. kopanjskem oratoriju (9. razred in
starejši), ste lepo vabljeni ta petek, 10. 5. 2013 ob 19. uri na Kopanj na uvodni sestanek
animatorjev!
Pred nami so prošnji dnevi za blagoslov na polju in pri vsem našem delu in za odvrnitev
naravnih nadlog (suše, povodnji, potresov...). Sveto pismo pravi, da nič ni tisti, ki sad in
seje, ampak ta, ki daje rast – Bog. K tem svetim mašam ste vabljeni v večjem številu.
V nedeljo, 12. maja bo po stari navadi CELODNEVNO ČEŠČENJE SV. REŠNJEGA TELESA v
naši župniji. Jezus nam ne bo ostal dolžan, če si bomo vzeli ta dan uro ali dve zanj! Ta dan
nam Bog sam prihaja naproti in želi biti z nami. Vabi nas žejne in obtežene, da nas
okrepča. Njemu naša hvala ni potrebna, ampak češčenje koristi nam na poti k njemu.
Govori nam: »Brez mene ne morete ničesar storiti.« PRIDITE MOLIMO!
Spored češčenja:
- od 8. do 9.45 Velika Račna
- ob 15. uri Predole
- ob 10. uri sv. maša
- ob 16. uri Mala Račna
- od 11. do 12. ure Velika Ilova Gora
- ob 17. uri zaključek z mašo za
- od 12. do 14. ure prosto
dobrotnike cerkve, sv. mašo bo vodil
- ob 14. uri Čušperk
g. Janez Šket, dekan iz Grosuplja
Prihodnjo nedeljo, 12. maja bo pri vseh mašah pušica za socialno zavarovaje duhovnikov.
Vsem Bog povrni.
Velika zahvala, vsem, ki ste tako velikodušno priskočili in razrezali, razcepili, speljali in
zložili drva za zimo. Naj vam dobri Bog stotero povrne!
Šmarnice. V mesecu maju se Slovenci že stoletja zbiramo okrog Marije, pojemo,
poslušamo šmarnično branje in molimo litanije Matere Božje. Ta doživetja se posebej
otrokom vtisnejo globoko v dušo. Letos bi imeli šmarnice na dveh mestih: na Kopanju ob
19.00 (kjer bodo povezane s sv. mašo) in v kapeli v Čušperku ob 19.30 uri. Otroci bodo
dobili posebno polo, kamor bodo lepili listke.
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.

