DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
GRADNJA OBNOVLJENEGA ŽUPNIŠČA. Dne 11. marca 1097 se je v župnišču na
»zmanjševalni dražbi« za novo župnišče zbralo veliko podjetnikov. Gradbeni
odbor je sklenil, da vsi podjetniki vračunajo gradbeni material (opeko, pesek,
apno, les), ki je bil že pripravljen okoli župnišča.
Zidarska dela je prevzel Jožef Ursella, zidarski mojster iz Buia pri Vidmu
(Udine), ki je poleti bival v Ribnici, po cenah:
1) Kubični meter zidu bo napravil za 5 kron in 60 vinarjev.
2) Kvadratni meter ometa notranjih sten je veljal 70 vinarjev.
3) Kvadratni meter ometa zunanjih sten (fasade) je stal 1 krono, 60 vinarjev.
4) Kvadratni meter ometa stropov je bil 1 krono.
5) Kvadratni meter betona je veljal 1 krono, 50 vinarjev.
Mizarska dela (okna in vrata) je prevzela »Prva kranjska mizarska zadruga v
Šentvidu nad Ljubljano« za 2523 kron.
Tla po sobah (hrastove deščice, Parquet ali Friesenboden) sta prevzela Ivan
Kastelic in Franc Kovačič, ki sta bila uradnika Ljudske posojilnice v Ljubljani in sta
imela svojo tovarno za take deščice (Friese). Material in polaganje je stalo za
kvadratni meter 5 kron in 90 vinarjev. Skupaj 590 kron.
Peči in štedilnik je postavila tvrdka »Franc Kozina in drug« z Viča za 657 kron.
Ostrešje je postavil tesarski mojster Ivan Zajec iz Ljubljane za 514 kron, 85
vinarjev. Za streho so kupili 5.000 kosov opeke od opekarne Aita na Igu za 376
kron.
Cement, železo in traverze je veljalo 1.284 kron. Cementni tlak je stal 298
kron, 50 vinarjev. Cementne stopnice iz pritličja v prvo nadstropje so bile 629
kron, 90 vinarjev. Leseni podi v pritličju so bili 190 kron.
Vidimo, kako je bil predračun natančno narejen. Dne 17. aprila 1907 so začeli
podirati streho starega župnišča. Les je bil napol gnil in strohnjen. Dne 22. aprila
so začeli kopati klet pod župniščem. Staro župnišče ni imelo kleti pod zemljo.
Peska je šlo okoli 300 kubičnih metrov in zato so ga začeli ponovno voziti. Klet je
bila hitro izkopana, čeprav je bila 3/4 terena trda skala, ki so jo morali razstreliti.
Župnik je tačas bival v kašči pri lipi. Zaradi svetlobe so vzidali eno okno iz
starega župnišča. Kuhinja pa je bila v svinjski kuhinji, kamor so postavili stari
štedilnik iz župnišča.
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija Kopanj: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441
www.pgd-racna.si/kopanjski_zvon/oktober_07_2012.pdf
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»VERUJEM – VERUJEMO«
1. Kakšen je Božji načrt za človeka?
Bog, ki je sam v sebi neskončno popoln in blažen, je po svojem načrtu iz
čiste dobrote svobodno ustvaril človeka, da bi ga naredil deležnega
blaženosti svojega življenja. Ob dopolnitvi časov je Bog Oče poslal
svojega Sina kot Odrešenika in Zveličarja ljudi, ki so padli v greh. Sklical
jih je v svoji Cerkvi, da po delovanju Svetega Duha postanejo njegovi
posinovljeni otroci in dediči njegove večne blaženosti.
2. Zakaj človek hrepeni po Bogu?
Bog sam, ki je ustvaril človeka po svoji podobi, je zapisal v njegovo srce
hrepenenje po gledanju Boga. Tudi če to hrepenenje pogosto
zanikamo, Bog ne neha pritegovati človeka k sebi, da bi živel in našel v
njem tisto polnost resnice in sreče, ki jo nenehno išče. Človek je po
naravi in po poklicanosti religiozno bitje, sposobno, da stopi v občestvo
z Bogom. Ta notranja in življenjska vez z Bogom podeljuje človeku
njegovo temeljno dostojanstvo (Katekizem katoliške Cerkve).

ROŽNI VENEC
Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Ta je družinska molitev.
Inženir, družinski oče, je dejal: »Voz družinskega življenja je težak, zato
morajo imeti ležaji koles tega voza posebne kroglice in to so kroglice
rožnega venca!« Zdaj so večeri že daljši ... BREZ MOLITVE NI BOŽJEGA
BLAGOSLOVA! KJER SAMO TV GOSPODARI, TAM NI MOLITVE! V cerkvi se
rožni venec moli 15 minut pred sv. mašo.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 8. 10. – sv. Benedikta, devica in mučenka
Velika Račna 18.00
+ JOŽE ADAMIČ, sorodniki
Torek, 9. 10. – sv. Dionizij, škof
Kopanj
18.00
+ VINKO ZAJEC, obl.
Sreda, 10. 10. – sv. Florencij, mučenec
Čušperk
18.00
+ ALOJZIJ ŽITNIK
Četrtek, 11. 10. – sv. Bruno, škof
Kopanj
18.00
+ MARTIN ZAJEC
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 12. 10. – sv. Maksimilijan Celjski, mučenec
Čušperk
18.00
+ FRANČIŠKA KURET, VINCENCIJ PODBEVŠEK
Sobota, 13. 10. – bl. Aleksandrina, devica
Stari trg pri Ložu
ZA RAJNE
NEDELJA, 14. 10. – 28. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ ANTON, JOŽEFA KRAMPELJ, ANDREJA RAČKI

Ponedeljek, 15. 10. – sv. Terezija Velika, devica, cerkvena učiteljica
Velika Račna 18.00
+ IVAN, OLGA PODRŽAJ
Torek, 16. 10. – sv. Marjeta Marija Alakok, redovnica
Čušperk
18.00
+ IVAN ERČULJ
Sreda, 17. 10. – sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec
Velika Račna 18.00
++ ZOGARJEVE
Četrtek, 18. 10. – sv. Luka, evangelist
Kopanj
17.30
+ MARIJA, ALOJZIJ POTOKAR
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 19. 10. – sv. Pavel od Križa
Čušperk
18.00
+ STARŠI ALOJZ, FRANČIŠKA MEHLE
Sobota, 20. 10. – sv. Irena
Kopanj
8.00! + ROZALIJA PERME
NEDELJA, 21. 10. – 29. nedelja med letom, MISIJONSKA NEDELJA
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ FRANČIŠKA ŠKODA, druž. MOHORČIČ

OBVESTILA:
ROMANJE NA KRIŽNO GORO
V soboto, 13. oktobra, bomo šli na romanje v Loško dolino, kot je
predlagal župnijski svet. V Starem trgu bomo imeli v župnijski cerkvi sv.
Jurija sv. mašo. Župnija Stari trg je obstajala že leta 1160. Če bo lepo
vreme, bomo poromali na Križno goro (856 m), ki je največja božja pot na
Notranjskem. Posvečena je Svetemu Križu. Prvič se omenja leta 1526. Do
Svete Ane bomo šli z avtobusom potem pa je ob postajah križevega pota
še približno 20 minut v hrib do cerkve. Prve kapelice križevega pota so
postavili že leta 1743. Vzemite primerno obutev! Potem si bomo ogledali
nekaj najlepših podružnih cerkva. Po kosilu na Gorenjem Jezeru si bomo
na Dolenjem Jezeru (župnikova rojstna vas) ogledali Muzej Cerkniškega
jezera Jezerski hram KEBE z maketo o delovanju jezera. Odhod avtobusa iz
Velike Račne (gasilski dom) bo ob 7. uri. Pobiral bo še v Čušperku pri
gasilskem domu. Vožnja, kosilo in ogled muzeja bo okoli 20 evrov na
osebo, če bo avtobus poln. Stroške boste poravnali na avtobusu. Na voljo
so še sedeži, zapišite se!
MISIJONSKA NEDELJA bo 21. oktobra. Vsi darovi, za katere se
priporočamo, bodo šli za misijone. V Grosupljem bo ta dan ob 16.00
misijonska proslava. Sv. mašo bo imel g. škof dr. Anton Jamnik. Vabljeni!
ALFA, odkrivaj pomen življenja!
Tečaj Alfa, ki je praktična predstavitev krščanske vere, se začne 10.
oktobra 2012 ob 19.30 v Trnovem, Kolezijska 1 (Dom Janeza Krstnika) v
Ljubljani.
MINISTRANTI
Vabimo nove ministrante od 2. razreda naprej, da se prijavijo.
Ministrantska služba je pomembna, saj nam vsem polepša bogoslužje.
Vaje so v petek, 12. oktobra, ob 16.00 uri.
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. Druge
opravljene svete maše: v čast Materi Božji v zahvalo, v dober namen.

