DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je leta 1922 zapisal v kroniko:
Dne 8. aprila 1922 so Slivničani kupili nov bronast zvon. Težak je 143
kilogramov. Vlila ga je zvonarna »Strojne tovarne in livarne delniška
družba v Ljubljani«. Blagoslovljen je na ime: sv. Peter in Pavel. Vsi stroški z
opremo so znesli 33.446 kron.
Danes 18. aprila sadijo ljudje krompir. Zelenje pa se še nikjer ne kaže,
kukavica pa je že tukaj. Ljudem primanjkuje krme za živino, seno kupujejo
po 6 do 7 kron za kilogram.
Dne 22. aprila. V Račni so sadili krompir že pred 6 tedni, a v tem času ga
je pokrival sneg in močil dež. Kakšen bo? Dne 25. aprila na sv. Marka je
celo dopoldne močno snežilo.
Dne 5. maja je bila birma. Škof so ob 2. uri prišli v Predole z vlakom. Na
postaji ga je čakal občinski odbor. Pozdravil ga je župan Janez Brodnik iz
Male Račne 7 (Polončkov). Pri kapeli v Veliki Račni pa so ga pozdravili:
župnik, učenka šole Ivana Jelovčan, prednica Marijine Družbe Jedrt Bradač,
dekliški Marijin vrtec (Jožefa Zajec). Podoknico mu je zvečer zapel cerkveni
zbor.
Dne 5. maja je bilo ljudi pri spovedi in obhajilu. Domačih birmancev je
94, od drugod pa 6. Popoldne so škof obiskali kapelo v Veliki Račni, cerkev
na Spodnji Slivnici in kapelo v Čušperku. V Čušperku so v gradu obiskali
tudi družino Laschau. Drugi dan 6. maja so se škof zjutraj odpeljali
birmovat v Ribnico.
Majnik je bil lep, sadje je lepo odcvetelo in ga bo veliko. Junij je zelo lep,
dežuje o pravem času, krme bo pa malo, ker so zaradi lanske suše (1921)
korenine posušene. Dne 23. junija smo pokosili prvo njivo, obsejano s
travo, »Gorenji logi« in smo nakosili samo en voz krme namesto treh voz
kakor druga leta. Dne 4. julija smo kosili na Kopanju, tudi tukaj se je malo
nakosilo. Krompir, koruza in fižol kažejo povsod zelo lepo. Ozimna žita so
pa redka, ječmen je ves gnil in večinoma so ga preorali.
Čebele so letos prinesle veliko medu, posebno iz Žnidaršičevih panjev
so dobili dosti medu. Prvič so točili v drugi polovici meseca junija.
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«
ČLOVEK
71. Kakšno je bilo prvotno človekovo stanje po Božjem načrtu?
Bog, ki je ustvaril moža in ženo, jima je dal posebno deležnost pri
svojem Božjem življenju, v svetosti in pravičnosti. Po Božjem načrtu
človeku ni bilo potrebno ne trpeti ne umreti. Poleg tega je vladala
popolna harmonija v človeku samem, harmonija med ustvarjenim
bitjem in Stvarnikom, med možem in ženo, kakor tudi med prvima
zakoncema in celotnim stvarstvom.

PADEC
72. Kako razumemo stvarnost greha?
Greh spremlja zgodovino človeka. Takšna stvarnost se razjasni samo v
luči Božjega razodetja in zlasti v luči Kristusa Odrešenika vseh, ki je dal,
da se je še bolj pomnožila milost tam, kjer se je pomnožil greh.
73. Kaj je padec angelov?
Ta izraz pove, da so bili satan in drugi zli duhovi, o katerih govorita
Sveto pismo in izročilo Cerkve, najprej dobri angeli, ki jih je ustvaril Bog.
A postali so zlobni, ker so s svobodo in nepreklicno izbiro odklonili Boga
in njegovo stvarstvo; tako so začeli pekel. Padli angeli skušajo pridružiti
človeka svojemu uporu zoper Boga, a Bog v Kristusu zagotavlja svojo
gotovo zmago nad hudičem.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 7. 10. – Roženvenska Mati Božja
Velika Račna 18.00 ++ ŠEMETOVI, KOVAČEVI
Torek, 8. 10. - sv. Benedikta, devica in mučenka
Čušperk 18.00 + FRANČIŠKA KURET, VINCENCIJ PODBEVŠEK
Sreda, 9. 10. – sv. Dionizij, škof in tovariši, mučenci
Kopanj 18.00 ZA ZDRAVJE V ČAST MATERI BOŽJI
Četrtek, 10. 10. – sv. Florencij, mučenec
Kopanj 17.30 + STANISLAVA, FRANC FINK, obl.
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 11. 10. – sv. Bruno, škof
Kopanj 18.00 + MARIJA, FRANC, ALOJZIJ POTOKAR
Sobota, 12. 10. – sv. Maksimiljan Celjski, mučenec
Čušperk 17.00 + ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE
28. NEDELJA MED LETOM, 13. 10. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JOŽEFA, JANEZ KOŽELJ, JOŽE TROBEC
(sv. maša za bolne in ostarele, pride g. Miro Šlibar)
Ponedeljek, 14. 10. – sv. Kalist, papež in mučenec
Kopanj 18.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO (PEST.)
Torek, 15. 10. – sv. Terezija Velika, devica in cerkvena učiteljica
Kopanj 18.00 + MINKA, NEŽKA
Sreda, 16. 10. – sv. Marjeta M. Alakok, devica
Čušperk 18.00 + ZOFIJA SOMMARUGA
Četrtek, 17. 10. – sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
Kopanj 17.30 + ROZALIJA PERME
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 18. 10. – sv. Luka, evangelist
Kopanj 17.30 + JOŽEF ŠTEH
Sobota, 19. 10. – sv. Janez Brebeuf in drugi kanadski mučenci
Kopanj 17.30 + ANTON PODRŽAJ IN DRUŽINA
29. NEDELJA MED LETOM, 20. 10. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 ŽIVE IN ++ SPODNJE VRBETOVE

OBVESTILA:
Mesec oktober je posvečen molitvi ROŽNEGA VENCA. Rožni venec je
družinska molitev. Družinski oče je povedal: »Voz družinskega življenja je
težak, zato morajo imeti njegova kolesa posebne kroglične ležaje in te
kroglice so nanizane na rožnem vencu.« Družinska molitev poveže vse
člane z Bogom in med seboj. DRUŽINA, KI MOLI SKUPAJ, OSTANE SKUPAJ!
Vabljeni ste tudi, da ga 20 minut pred sv. mašo molimo skupaj v cerkvi oz.
kapeli.
V nedeljo, 13. oktobra, bo ob 10. uri sv. maša za bolne in ostarele. Med sv.
mašo se bo delilo sv. bolniško maziljenje. Pride g. Miro Šlibar. PRIPELJITE
BOLNE IN OSTARELE K TEJ SV. MAŠI! Po maši ste vabljeni v učilnico.
Papež Frančišek: O molitvi za oblastnike
VATIKAN (ponedeljek, 16. september 2013, RV)
Po drugi strani sv. Pavel spodbuja k molitvi za oblastnike, da bi vsi lahko
živeli mirno življenje. Državljani se po papeževih besedah ne morejo ne
zanimati za politiko. Nihče ne more reči, da sam nič ne šteje, da drugi
vladajo. »Ne, ne,« je nadaljeval, »jaz sem odgovoren za njihovo vladanje in
moram narediti najbolje, kar lahko, da bi oni dobro vladali, in moram
storiti več, da sodelujem v politiki, kolikor lahko. Politika, pravi družbeni
nauk Cerkve, je ena od najvišjih oblik ljubezni (carità), kajti pomeni služiti
skupnemu dobremu. Ne morem si oprati rok. Vsi moramo dati nekaj.«
Obstaja navada, da se o oblastnikih govori samo slabo in se klepeta o
stvareh, ki ne gredo prav. V novicah na televiziji ali v časopisih se vedno
samo napada, govori se samo slabo, se nasprotuje. Morda je oblastnik res
grešnik, kot je to bil David, a jaz moram sodelovati s svojim mnenjem,
besedami, tudi grajanjem, kajti vsi moramo sodelovati v skupnem dobrem.
In če smo velikokrat slišali, da se dober katoličan ne vpleta v politiko, je
poudaril Frančišek, to ni res, to ni prava pot: »Dober katoličan se vpleta v
politiko in daje vse od sebe, da bi oblastnik lahko vladal.« Najboljša stvar,
ki jo lahko ponudimo oblastnikom, pa je molitev. Je tisto, kar pravi Pavel:
»Moliti za vse ljudi, za kralje in vse oblastnike.« Moliti, da bi oseba, ki je na
oblasti, lahko dobro vladala, ljubila svoj narod in mu služila, da bi bila
ponižna, da bi se spreobrnila, je pojasnjeval papež in dodal: »Kristjan, ki
ne moli za oblastnike, ni dober kristjan! Molimo za oblastnike, da nam
bodo dobro vladali, da bodo vodili našo domovino, naš narod in svet
naprej, da bosta mir in skupno dobro,« je še spodbudil papež.

