DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Ker je 28. aprila 1907 zapadel 28 centimetrov debel sneg, so morali prenehati s
kopanjem kleti. Dne 3. maja je bila izkopana klet s temelji za novi zid. Od starega
župnišča je ostala vsa stena proti cerkvi, vzhodna stena (proti Žalni) in zahodna
stena (proti Račni). Podrli pa so glavno steno proti živinskemu hlevu in na to stran
razširili župnišče za tri metre in tudi vso severno steno so iz opeke na novo
sezidali. Dne 6. maja 1907 so položili temeljni kamen na vogalu proti zahodu
(proti vasi Predole) in na njega položili blagoslovljeno oljčno vejico. Vse strope so
dvignili za pol metra, tako so bile sobe visoke več kot tri metre. Pri tleh v prvem
nadstropju so dali močne železne vezi na vse štiri zunanje stene. Železne vezi so
dali tudi na vrhu vseh sten, kjer so položili trame, ki nosijo ostrešje. Prav tako so
dali traverze nad vsemi okni, nad glavnimi vrati pa kamnito preklado.
Zidali so štirje zidarji (trije iz Italije in domačin). Delo je šlo hitro, le vode v
vodnjaku (kapnici) je zmanjkalo, zato so jo morali voziti iz Račne. Vsak dan so
pripeljali 3 do 4 sode.
Dne 29. maja 1907 je nastal vihar nad Veliko Ilovo Goro. Treščilo je v
gospodarja Damijana Koprivca z Velike Ilove Gore 23, ki je bil takoj mrtev. Iz
gozda je nesel travo, ki jo je nažel za živino. Z njim je šla njegova žena, ki je bila
tudi omamljena, a se je kmalu zavedla.
Dne 6. julija je bilo župnišče dozidano – surovi zidovi. Ker so prosili zidarji
»predujem na plači«, je gradbeni odbor najel kredit pri Posojilnici v Šmarjah.
Gospod dekan Mihael Trček, ki je bil načelnik posojilnice, je dovolil neomejen
kredit za zidavo župnišča.
Dne 7. julija 1907 se je ob drugi uri popoldne vsula nenavadno debela toča in v
pol uri uničila vse poljske pridelke in oklestila drevje. Velika Račna in Predole sta
bili ob vse pridelke. Grozno je bilo pogledati na polje. Župnik Žužek je takoj
obvestil dr. Ivana Šušteršiča na Dunaj o veliki nesreč in silni stiski, ki je zadela
ljudstvo. Prosil je za pomoč ljudem in za pomoč pri obnovi župnišča. Ta je župniku
svetoval, naj napiše prošnji na cesarja in na ministrstvo za uk in bogočastje.
Cesar ni nič dal za obnovo župnišča, občina pa je dobila 4.500 kron podpore
zaradi toče.
Dne 28. novembra 1907 je bila obnova župnišča končana in vršil se je pregled
(kolavdacija) zastopnika Okrajnega glavarstva. Popravilo župnišča (material in
rokodelci) je stalo 14.653 kron.
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_21_2012.pdf
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»VERUJEM – VERUJEMO«
3. Kako je mogoče spoznati Boga s samo lučjo razuma?
Iz stvarstva, to je iz sveta in človeške osebe, more človek s samim
razumom z gotovostjo spoznati Boga kot izvir in cilj vesolja in kot
najvišjo dobrino, resnico in neskončno lepoto.
4. Ali je dovolj sama luč razuma za spoznanje skrivnosti Boga?
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).
MISIJONSKA NEDELJA
… je danes, 21. oktobra. Vsi darovi, ki jih 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!

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:

OBVESTILA:

Ponedeljek, 22. 10. – bl. Janez Pavel II., papež

Čušperk

18.00

++ STERŽAJEVE

Torek, 23. 10. – sv. Janez Kapistran, redovnik

Velika Račna

18.00

+ STARŠI VRBETOVI, P.

Sreda, 24. 10. – sv. Anton M. Claret, škof

Čušperk

18.00

+ ANTON PODERŽAJ, 7. dan, umrl v Argentini

Četrtek, 25. 10. – sv. Darija (Darinka), mučenka

Kopanj

17.30
V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.

Petek, 26. 10. – sv. Lucijan, mučenec

Čušperk

18.00

+ IVAN ERČULJ, obl.

Sobota, 27. 10. – sv. Sabina, mučenka

Kopanj
18.00
+ druž. LUŽNIK
---------------------------------- VRNITEV NA SONČNI ČAS ------------------------------------NEDELJA, 28. 10. – 30. nedelja med letom – žegnanjska nedelja
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ RUDI PODRŽAJ
Kopanj 16.00
za pok. duhovnike v župniji (PRIPRAVA NA SV.
SPOVED IN SPOVEDOVANJE ŠTIRIH DUHOVNIKOV)
Ponedeljek, 29. 10. – sv. Mihael Rua, duhovnik

Kopanj

17.00

+ JOŽEFA POTOKAR

Torek, 30. 10. – sv. Marcel, mučenec

Kopanj

17.00

+ STANE, LUDVIK KASTELIC

Sreda, 31. 10. – sv. Volbenk, škof

Kopanj
17.00
+ STANISLAVA FINK, obl.
Četrtek, 1. 11. – VSI SVETI
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ ANTON PODERŽAJ
Kopanj
14.00
za medvojne in povojne žrtve (po maši blagoslov grobov)
Kopanj
17.00
molitev 3 rožnih vencev za rajne
Petek , 2. 11. – VERNI RAJNI
Kopanj
8.00
ZA RAJNE
Kopanj
17.00
+ STARŠI ŠKERJANC
Sobota, 3. 11. – sv. Viktorin Ptujski, škof in mučenec

Kopanj
17.00
+ MILAN, ALOJZIJ NOVLJAN
NEDELJA, 4. 11. – ZAHVALNA NEDELJA
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ JOŽEFA PERME, Predole

DUHOVNA PRIPRAVA NA PRAZNIK VSEH SVETIH IN VERNIH DUŠ
bo v nedeljo, 28. okt. ob 16.00 uri. Najprej bo kratka priprava na spoved,
potem spovedovanje 4 duhovnikov in sv. maša. Zakrament Božjega
usmiljenja je postavil Jezus, ko je dejal apostolom: »Prejmite Svetega
Duha, komur grehe odpustite, so jim odpuščeni!« Pridite, povabite tudi
mladino!
VSI SVETI – slovesni in zapovedan praznik. 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 zanje. Do 2. novembra vsak dan
po maši sprejemam naročila, za koga naj molimo.
ZAHVALNA NEDELJA
Na to nedeljo se bomo Stvarniku posebej zahvalili za vse poljske pridelke
in tudi za vse službe. Vse je božji dar. Ob tej priliki se tudi sam zahvalim
vsem, ki ste se spomnili na bero. Bog povrni!
Rad bi dopolnil knjigo prvoobhajancev, ki je zelo pomembna v župnijski
pisarni. Od leta 2000 do 2012 manjkajo skupinske fotografije
prvoobhajancev, za zadnji dve leti pa tudi ni vpisov prvoobhajancev.
Tisti, ki imate take fotografije za omenjena leta, se priporočam zanje in
tudi, da napišete ime in priimek vsakega prvoobhajanca; npr. prva vrsta
od leve proti desni, druga vrsta od leve proti desni. Tako se bo tudi čez
100 let ali še več lahko ugotovilo, kdo je fotografiji.
MINISTRANTI
Vaje so v petek 26. oktobra ob 16.00 uri. Vabljeni!
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: Jože, Ivana Poderžaj, Gaberje 7; druž. Pirnat;
Martin, Marija Mohar (2 x); za živo in +druž. Bregar; druž. Perko, V. Ilova
Gora 14; za zdravje v čast Materi Božji; za zdravje v družini.

