DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Dekleta Marijine družbe so zbirala denar za svojo zastavo, ki jo je oskrbela
grofica Gabrijela Auersperg, ki je imela zasebni otroški zavod za sirote. Imenoval
se je »Otroški prijatelj« in je bil v Spodnji Šiški 148. »Zastava bo iz bele močne
svile z zlatimi okraski (cvetlicami). Podobi bosta: vnebovzetje Device Marije in sv.
Uršule. Zastava mora biti narejena do 14. avgusta 1909 za ceno šesto kron. Dne
15. avgusta je zastavo Marijine družbe blagoslovil ljubljanski stolni kanonik dr.
Ferdinand Čekal. Isti dan smo dobili tudi nov bel mašni plašč, ki ga je oskrbela
imenovana grofica in je veljal petsto deset kron.«
Dne 16. avgusta so se dogovorili s podobarjema Karlom Götzlom in Avgustom
Lebarjem, da bosta prenovila oltarje, prižnico in krstni kamen v cerkvi na
Kopanju za dva tisoč kron. Že septembra sta vzela vse kipe od vseh treh oltarjev
in tabernakelj v Ljubljano, kjer sta vse prenovila.
Jesen je bila lepa in ljudje so pobrali obilo poljskih pridelkov. Hvala Bogu!
Dne 21. oktobra 1909 je utonil v potoku nasproti cerkve sv. Martina pod
boštanjsko graščino Janez Sternad, ki je bil do spomladi 1909 posestnik v Veliki
Račni 24 (29). Tega leta (1909) je prodal svoje posestvo v Veliki Račni ter kupil
hišo v Ljubljani v trnovski župniji, Opekarska cesta 1. Z vozom je prišel po drva, da
bi jih peljal v Ljubljano. Ko je šel iz Račne, je na vozu zaspal. Konj je bil žejen in je
zavil k potoku. Voz se je zvrnil in voznik je utonil v vodi, ki ni bila globoka.
Pokopan je bil na Kopanju, kot so želeli žena in otroci.
Za božič je bilo snega malo, a mraz je pritisnil.
Leto 1910. Dne 25. januarja je bilo darovanje za obnovo oltarjev. Ljudje so
velikodušno darovali 570 kron in 84 vinarjev.
Tudi to leto se je pomlad začela zgodaj, 15. marca so imeli kmetovalci že vse
vsejano: ječmen, oves in korenje. Dne 21. marca je akademski slikar in profesor v
Ljubljani Peter Žmitek prinesel slike – evangeliste za prižnico. Delo je veljalo 250
kron. Konec marca sta podobarja Götzl in Lebar prenavljala oltarje. Ker so veliki
oltar prenavljali, so si tabernakelj izposodili iz cerkve na Ilovi Gori. Postavili so ga
na oltar sv. Jožefa.
Tega leta sta bili novi rdeči banderci, ki se nosita pri procesiji sv. Rešnjega
telesa. Naredila jih je grofica Gabrijela Auersperg in sta veljali 310 kron.
Aprila meseca je bila končana prenova oltarjev, ki je stala 2.204 kron in 20
vinarjev.
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»VERUJEM – VERUJEMO«
BOG PRIHAJA ČLOVEKU NAPROTI
8. Kakšna je polna in dokončna stopnja božjega razodetja?
Ta stopnja je uresničena v njegovi učlovečeni Besedi, Jezusu Kristusu, ki
je srednik in polnost razodetja. Kristus, edinorojeni učlovečeni Božji Sin,
je popolna in nepresegljiva Očetova Beseda. S poslanjem Sina in z
darom Duha je razodetje dovršeno, tudi če bo morala vera Cerkve skozi
stoletja postopoma dojemati ves njegov daljnosežni pomen.
9. Kakšen pomen imajo zasebna razodetja?
Čeprav ne spadajo k zakladu vere, morejo pomagati, da bi živeli vero
samo, če le ohranijo svojo tesno usmerjenost na Kristusa. Cerkveno
učiteljstvo, ki mu pripada razločevanje takšnih zasebnih razodetij, zato
ne more sprejeti takšnih, ki si domišljajo, da bodo presegla ali popravila
dokončno razodetje, ki je Kristus.
10. Zakaj in kako se božje razodetje predaja naprej?
Bog »hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali resnico« (1 Tim 2,4), to
je Jezusa Kristusa. Zato je treba, da bi bil Kristus oznanjen vsem ljudem,
kakor je sam naročil: »Pojdite in učite vse narode« (Mt 28,29). To se
uresničuje z apostolskim izročilom. (Katekizem katoliške cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 19. 11. – sv. Neža Asiška, devica
Velika Račna 17.00 + GORNJE VRBETOVE
Torek, 20. 11. – sv. Edmund, kralj
Čušperk 17.00 + JOŽE KLEMENČIČ
Sreda, 21. 11. – darovanje Device Marije
Kopanj 17.00 + RUDI PODRŽAJ, obl.
Četrtek, 22. 11. – sv. Cecilija, devica in mučenka
Kopanj 16.30 ++ PEVCE IZ ŽUPNIJE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 23. 11. – sv. Klemen, I. papež
Kopanj 17.00 + ALOJZ, druž. PODRŽAJ
Sobota, 24. 11. – sv. Andrej Dung-Lac in drugi vietnamski mučenci
Velika Račna 8.00!!! + JOŽEFA ZAJC
NEDELJA, 25. 11. – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON VALENTINČIČ, obl.
Ponedeljek, 26. 11. – sv. Leonard, redovnik
Kopanj 17.00 + JOŽE ŠTEH
Torek, 27. 11. – sv. Modest in Vergil, škofa, apostola Karantanije
Velika Račna 17.00 + VINKO MEHLE
Sreda, 28. 11. – sv. Katarina Laboure, redovnica
Velika Račna 17.00 + JOŽE ADAMIČ, KOVAČEVI
Četrtek, 29. 11. – sv. Filomen, mučenec
Kopanj 16.30 + LUDVIK GRUDEN
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 30. 11. – sv. Andrej, apostol
Kopanj
8.00!!! + V ČAST MATERI BOŽJI V ZAHVALO
Sobota, 1. 12. – sv. Eligij, škof
Kopanj 17.00 + FANI KASTELIC
NEDELJA, 2. 12. – 1. adventna nedelja – nedelja Karitas
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + IVANA PERKO

OBVESTILA:
MESEC NOVEMBER – MESEC MOLITVE ZA RAJNE
Ves mesec november po stari navadi molimo za naše rajne očenaše vsak
dan po maši. Vsako nedeljo bo oznanjeno, kateri dan v tednu bomo molili
za koga. K tem sv. mašam ste vabljeni svojci in ostali. Prihodnje leto bom
pri fari, v Veliki Račni, v Čušperku in na Ilovi Gori opravil sv. mašo za rajne.
V sredo, 21. novembra, bo ob 20.00 uri seja župnijskega sveta. Na sejo
lepo vabim vse člane ŽPS.
Na prvo adventno nedeljo, 2. decembra, ob 10.00 uri vabimo vse
zakonske pare, ki ste letos obhajali okroglo obletnico poroke: 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50 itd. k sveti maši, da se boste Bogu zahvalili za skupno
prehojeno pot in prosili blagoslova za naprej.
Isto nedeljo, 2. decembra, bo v Višji Gori ob 15.00 uri srečanje župnijskih
svetov naše dekanije. Vsi člani lepo vabljeni.
Mojstri za centralno ogrevanje so v preteklem tednu postavili v župnijski
cerkvi še tri radiatorje: dva velika v prezbiteriju pod oknoma in enega v
zakristiji. Na ta način bosta cerkvena ladja in prezbiterij bolj enakomerno
ogrevana. V prezbiteriju je postavljen tudi nov varčni reflektor, da je oltar
pravilno osvetljen. Nova kovana železna vrata pred glavnim vhodom v
cerkev pa bodo bolj zavarovala cerkev.
MINISTRANTI
Vaje v petek, 23. nov., ob 15.30 uri. Vabljeni!
Gospod škof msgr. dr. ANTON JAMNIK je še posebej povezan z našo
župnijo, ker je hodil na Kopanj k verouku, zato bo imel na 4. adventno
nedeljo, 23. decembra, ob 10.00 uri srebrno sv. mašo na Kopanju. Bog ga
živi še na mnoga leta!
SV. MAŠE, KI SO OPRAVLJENE DRUGJE
Duhovniki, ki niso na župnijah, in naši misijonarji so vam hvaležni, da
dovolite, da se vaše svete maše opravijo drugje. Tu v domači župniji se jih
ne more vseh opraviti. Gotovo nas naši dragi pokojni z onega sveta
prosijo: ne pozabite nas. Vsaka družina bi morala dati vsaj eno sveto mašo
na leto za svoje drage. Žalostno bi bilo, če bi nanje pozabili. Drugje
opravljene svete maše: druž. Primožič, druž. Smolej, starši in Francka
Koščak, za duše v vicah (2 x).

