DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Za veliko noč leta 1916 je župnik Žužek dal narediti nov »božji grob«. »Naredil
ga je ljubljanski podobar Karel Götzl: Jeruzalem in okolica na platnu, da se zakrije
oltar sv. Jožefa, dva vojaka stražnika in dva angela – kulise, tabernakelj in
Jezusovo mrtvo telo. Vse skupaj je veljalo 600 kron. Ob koncu meseca marca je
bil že vsajen krompir. V začetku aprila je bilo že veliko ozelenelih bukev, sredi
aprila pa je bilo v cvetju že vse sadno drevje.
Dne 18. aprila je bila ponoči silna slana, ki je uničila ne le cvetje na drevesu,
ampak tudi listje. S 30. aprilom 1916 se je opolnoči vpeljal nov poletni čas in
smo vse ure pomaknili za eno uro naprej. To bo trajalo do 30. septembra letos.
Pravijo, da se bo s tem veliko prihranilo na svečavi. Kmetje pa se za to naredbo
ne zmenijo, vstajajo enako pred dnevom in delajo do pozne noči. Opoldne jedo,
naj kaže ura ena ali dve. Cerkovnik pa zvoni poldne že ob 11. uri.
Dne 9. junija je okrajno glavarstvo sporočilo, da je treba naznaniti, če ima
katera streha na cerkvah ali zvonikih baker, menda ga bodo pobrali za patrone.
Vse se silno draži, usnje se težko dobi in je silno drago. Pred vojno je par nizkih
ženskih čevljev veljal 10 do 16 kron, danes pa velja 70 kron. Iz zvonikov bodo
pobrali zvonove. Na Kopanju in na Ilovi gori bodo vzeli velika zvona, na Dolenji
Slivnici pa mali zvon. Plačevali bodo štiri krone za kilogram, na Angleškem pa
velja kilogram bakra 13 do 14 kron.
Dne 2. julija je bila na Kopanju nova maša. Imel jo je g. Karol Žužek, nečak
kopanjskega župnika Franceta Žužka. Novomašnik je bil rojen v Velikih Laščah 45.
Prvo novo mašo na Kopanju je imel leta 1848 Janez Perme.
Julija je deževalo 3 tedne. Žito slabo kaže. Zaradi poletne suše (maj, junij) so
ljudje po hribih (Predole, Gaberje in Ilova Gora) malo naželi. Ker je bil mesec
avgust suh, je bilo malo otave. V novembru pa je silno deževalo in polje okoli
Male Račne je bilo vse pod vodo.
Dne 21. novembra je umrl cesar Franc Jožef I. Posestniki iz Male Račne so
drugič sejali ozimino, ker je prvo setev uničila povodenj.
V soboto, 16. decembra 1916, so sneli veliki zvon kopanjske cerkve. Dopoldne
ob 9. uri so štirje vojaki odstranili železne vezi pri korenini zvona, s katerimi je bil
pritrjen na jarem. Potem so ga po valjarjih potisnili do lin proti župnišču in ga
pahnili na tla. Priletel je na korenine, za katere je visel na jarmu, odskočil od tal,
se obrnil ter se poveznil na »uho«. Drugi dan, na tretjo adventno nedeljo, so
ljudje, ki so šli k sv. maši, videli zvon pri zvoniku in so jokali.«
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/marec_10_2013.pdf
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»VERUJEM – VERUJEMO«
ČLOVEK ODGOVARJA BOGU
24. Kako človek odgovarja Bogu, ki se razodeva?
Človek, podprt z božjo milostjo, odgovarja s poslušnostjo vere. To
pomeni, da se popolnoma izroči Bogu, ki je resnica sama.
25. Kdo so v Svetem pismu glavne priče poslušnosti vere?
Mnogo prič je, najpomembnejši pa dve: Abraham, ki je, ko je bil
preskušan, »veroval Bogu« (Rim 4,3) in bil vedno poslušen njegovemu
klicu, zato je tudi postal »oče vseh, ki verujejo« (Rim 4,11.18), in Devica
Marija, ki je vse svoje življenje najpopolneje uresničevala poslušnost
vere: »Zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38).
26. Kaj pomeni za človeka verovati v Boga?
Pomeni pripadati Bogu samemu, zanesti se nanj in pritrditi resnicam, ki
jih je on razodel, kajti Bog je resnica sama. Pomeni verovati v enega
samega Boga v treh osebah: Oče, Sin in Sveti Duh.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 11. 3. – sv. Benedikt, škof
V. Ilova Gora
17.30
+ JULIJANA MEHLE
Torek, 12. 3. – sv. Inocenc I., papež
Kopanj
17.30
+ STANISLAV ŠKUFCA
Sreda, 13. 3. – sv. Kristina, mučenka
Kopanj
17.30
V ČAS MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (M)
Četrtek, 14. 3. – sv. Matilda, kraljica
Kopanj
17.00
POLJSKA SV. MAŠA ZA PREDOLE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 15. 3. – sv. Klemen Marija Dvoržak, redovnik, ob 17.15 križev pot
Kopanj
17.30
+ EMIL JAN
Sobota, 16. 3. – sv. Herbert, škof
Kopanj
17.30
+ STANE, obl., LUDVIK KASTELIC
5. POSTNA NEDELJA, 17. 3. 2013
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ JOŽEFA POTOKAR
14.00
KRIŽEV POT iz Velike Račne, vabljeni tudi mladi!
Ponedeljek, 18. 3. – sv. Ciril Jeruzalemski
Kopanj
17.30
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (Trunklovi)
Torek, 19. 3. – sv. Jožef, mož Device Marije, slovesni praznik
Kopanj
9.00
+ JOŽE ADAMIČ, KOVAČEVI, ŠEMETOVI
Kopanj
17.30
ZA NOVEGA PAPEŽA
Redni verouk in velikonočna spoved.
Sreda, 20. 3. – sv. Martin iz Brage, škof
Kopanj
17.30
+ DRUŽINA KREMENŠEK, Gab.
Četrtek, 21. 3. – sv. Nikolaj iz Flüe, kmet, puščavnik
Kopanj
17.00
+ JANEZ SEVER, obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 22. 3. – sv. Lea, spokornica, ob 17.15 križev pot
Kopanj
17.30
+ EMIL JAN
Sobota, 23. 3. – liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja
Kopanj
17.30
+ FRANČIŠKA ZUPANČIČ, BRADAČEVA
CVETNA NEDELJA, 24. 3. 2013
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ FRANC, FRANČIŠKA PERME, V. Ilova Gora
Pri obeh sv. mašah bo blagoslov zelenja.
Kopanj
16.00
spovedovanje več spovednikov in sv. obhajilo

OBVESTILA:
V nedeljo, 17. marca boste dobili oljke. Prostovoljni prispevki so za
primorske cerkve.
V nedeljo, 17. marca bo po 10. maši sestanek za starše otrok 2. in 3.
razreda, letošnjih prvoobhajancev. Vsi starši lepo vabljeni!
Gospod nadškof nas naproša, da molimo za kardinale in za novega
papeža, ki ga bodo izvolili. Na praznik sv. Jožefa bomo v ta namen opravili
sveto mašo. Ko bo prišla vest, da je izvoljen novi papež, naj se po vseh
cerkvah v nadškofiji zvoni z vsemi zvonovi (ali pritrkava) vsaj 5 minut.
Vernike naj se zopet spodbudi, da molijo za novega papeža v osebnih in
javnih molitvah po ustaljenem načinu.
BREZ VELIKONOČNE SPOVEDI ZA KRISTJANA NI VELIKE NOČI!
Poleg cvetne nedelje popoldne bo spovedoval tuj spovednik na Kopanju
tudi na veliki petek med obredi. Možnost za velikonočno spoved imate
tudi na Rakovniku v velikem tednu od 9. do 12. ure in od 15. do 19. ure.
V vednost:
Kdor je samo civilno poročen ali živi v izvenzakonski skupnosti (čeprav ima
drugje stalno bivališče), po božji zapovedi ne more prejemati sv.
zakramentov: ne sv. spovedi (ne more dobiti odveze), ne sv. obhajila in ne
more iti za birmanskega ali krstnega botra. To ni župnikova kaprica, ampak
je to božja in cerkvena zapoved!
Iskrena zahvala Janezu Valentinčiču za lep ambon, ki ga je naredil za
kapelo v Veliki Račni, Lojzetu Kovšci pa za novi ključavnici pri železnih in
starih cerkvenih vratih. Bog povrni!
Iskrena zahvala za darovanje (pušico) za ogrevanje cerkve. Zbralo se je za
četrtino cisterne. Vsem darovalcem Bog povrni!
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.

