DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal v kroniko leta 1921:
Dne 17. julija se je na lovu obstrelil Rudolf Gale, puškarski pomočnik v
Ljubljani. Njegov oče Ivan Gale je skladiščnik državne železnice v Šiški in
posestnik na Viču pri Ljubljani, ima v najemu za lov radensko občino. Sin
Rudolf je bil tukaj na lovu v nedeljo in čakal vrane pod železniško postajo
Predole. Po neprevidnosti se mu je sprožila puška, na katero je bil uprt.
Strel mu je na roki razdrobil dlan in šel med rebri v drobovje. Pokopan je
bil na Viču.
Dne 16. avgusta 1921 je umrl naš kralj Peter I.
Dežja še nimamo, vode silno primanjkuje, otave (II.košnja) ne bomo
prav nič dobili.
Dne 11. septembra 1921 je bil v Stični katoliški shod za dekaniji Šmarje
in Žužemberg. Iz naše župnije je šlo na shod polovica ljudi. Deloma so se
peljali na okrašenih vozovih, deloma so šli tja po železnici. Na shodu sta
bila tudi dva škofa: dr. Andrej Karlin, bivši tržaški škof, in dr. Klein, nadškof
iz Brna (Moravska). T nadškof je prišel na vizitacijo nemškega viteškega
reda na Kranjsko in se je iz Ljubljane v Stično pripeljal v avtomobilu, kjer je
v češkem jeziku pozdravil navzoče na shodu.
Dne 1. oktobra 1921 je bil gotov novi kopanjski zvon in pripeljan na
Kopanj. Na okrašenem vozu ga je pripeljal cerkveni ključar Martin Zajec
(Špeharjev), posestnik v Veliki Račni 8. Drugi dan (v nedeljo 2. oktobra) so
ga ob 11. uri dopoldne potegnili v zvonik in obesili. Zvon je težak 609
kilogramov, ime mu je »Jožef« in ima glas čisti »Fis«. Napis, ki ga je sestavil
župnik, ima: ŽIVIM BOŽJI BLAGOSLOV – MRTVIM VEČNI MIR. Na njem so
podobe: Marija Kraljica z Jezusom v naročju, sv. Jožef, sv. Florijan. Vsi
stroški so bili: 609 kilogramov (kilogram po 125 kron) 76.125 kron,
brušenje 1.218 kron, napis na zvonu 170 kron, popravilo stare opreme
1.217 kron, dar delavcem v zvonarni 200 kron, za blagoslov dekanu 80
kron, popravilo zvonika 250 kron in mojstru in Ljubljane, ki je zvon obesil,
240 kron. Skupaj 79.500 kron.
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/september_08_2013.pdf

Številka: 18, leto: VI, 8. september 2013

»VERUJEM – VERUJEMO«
ČLOVEK
65. V kakšnem smislu je človek ustvarjen po »Božji podobi«?
Človek je ustvarjen po Božji podobi v smislu, da je zmožen v svobodi
spoznavat in ljubiti svojega Stvarnika. Je edina stvar na tej zemlji, ki jo je
Bog hotel zaradi nje same; samo človek je poklican, da bi bil po
spoznanju in ljubezni deležen njegovega Božjega življenja. Človek kot
Božja podoba ima dostojanstvo osebe: ni samo nekaj, marveč nekdo.
Sposoben je spoznati samega sebe, se svobodno darovati ter stopiti v
občestvo z drugimi osebami.
66. Za kakšen cilj je Bog ustvaril človeka?
Bog je vse ustvaril za človeka, toda človek je bil ustvarjen, da bi
spoznaval Boga, mu služil ter ga ljubil, da bi mu na tem svetu prinašal v
daritev in zahvalo celotno stvarstvo, da bi bil povzdignjen k življenju z
Bogom v nebesih. Samo v skrivnosti učlovečene Besede res v jasni luči
zasije skrivnost človeka, vnaprej določenega, da bi postal podoben
učlovečenemu Božjemu Sinu, ki je »podoba nevidnega Boga« (Kol 1,15).
67. Zakaj vsi ljudje sestavljajo celoto?
Vsi ljudje sestavljajo enoto človeškega rodu zaradi skupnega izvora, ki
ga imajo v Bogu. Bog je namreč »iz enega ustvaril ves človeški rod«
(Apd 17,26). Vsi imajo enega samega Odrešenika in so poklicani, da
postanejo deležni večne sreče v Bogu.
(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 9. 9. – sv. Peter Klaver, duhovnik
Kopanj 19.00 + ANA ZUPANČIČ, obl.
Torek, 10. 9.
Kopanj 19.00 + ROZALIJA PERME
Sreda, 11. 9. – sv. Hijacint, mučenec
Kopanj 19.00 + JOŽEF ŠTEH, 7. dan
Četrtek, 12. 9. – Marijino ime
Kopanj 18.30 V ČAST MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE (K)
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 13. 9. – sv. Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj
Velika Račna 19.00 ++ ŠKNTELOVI, STEKLAČIČ
Sobota, 14. 9. – Povišanje sv. Križa
Kopanj 13.00 POROČNA SV. MAŠA
Čušperk 19.00 + ZOFIJA SAMMARUGA
24. NEDELJA MED LETOM, 15. 9. 2013, nedelja svetniških kandidatov
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Čušperk 10.00 ZA SOSESKO - ŽEGNANJE
Ponedeljek, 16. 9. – sv. Kornelij, papež in sv. Ciprijan, škof in mučenec
Čušperk 19.00 + TOMISLAV FRÖHLICH
Torek, 17. 9. – sv. Robert Belarmino, škof
Kopanj 19.00 + ALOJZ, ANTONIJA OKORN
Sreda, 18. 9. – sv. Riharda, cesarica
Kopanj 19.00 + MARIJA PODRŽAJ
Četrtek, 19. 9. – sv. Januarij, mučenec
Kopanj 18.30 + IVAN ERČULJ
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 20. 9. – sv. Andrej Kim Taegon, duhovnik in drugi korejski mučenci
Čušperk 19.00 V ZAHVALO IN PRIPROŠNJO
Sobota, 21. 9. – sv. Matej, apostol
Velika Račna
9.00 + FRANC, KRISTINA ŠIRCELJ
Kopanj 18.00 POROČNA SV. MAŠA
25. NEDELJA MED LETOM, 22. 9. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JANEZ ŠTUPNIK, obl.

OBVESTILA:
Danes je sv. maša ob začetku novega veroučnega leta. Prosili bomo za
Božji blagoslov, saj pravi Sveto pismo, da je naše delo brez Božjega
blagoslova neuspešno.
Verouk se začne ta teden.
Sprememba urnika verouka za prve tri razrede:
1. raz. – torek 12.10
2. raz. – ponedeljek 12.10
3. raz. – ponedeljek 12.50-13.30
4. raz. – torek 12.50 – 13.30
5. raz. – torek 12.50 – 13.30
6. raz. – torek po pouku - po dogovoru
7. raz. – torek po pouku - po dogovoru
8. raz. – torek po pouku - po dogovoru
9. raz. – torek po pouku - po dogovoru
ZAHVALA. Iskrena zahvala vsem animatorjem za lepo voden oratorij,
posebej Timoteju. Bog povrni!
ZAHVALA. Iskrena zahvala Zaspačevima očetu in Dušanu, Bregarjevemu
Martinu, Milanu Perku, bratoma Ahčin in Vinku Zajcu, ki ste za popravilo
župniščne strehe in hleva posekali, zvlekli in speljali les na žago. Bog
povrni! Če Bog da, bomo spomladi prenovili streho.
Ta čas je še posebej posvečen Materi Božji.
1. Najbolj sigurna pot k Bogu je Devica Marija.
2. Mariji smo bili izročeni že pod križem.
Vsak izmed nas je na oseben in edinstven način povezan z Materjo Marijo.
Smo sinovi in hčere naše duhovne Matere. Naše krščansko življenje ima
marijanski značaj. Marijino materinstvo je dar, ki ga Kristus sam osebno
podarja slehernemu človeku. Ko Odrešenik izroči Marijo Janezu in Janeza
Mariji, vnaprej vsakemu izmed nas izroči svojo Mater za našo Mater in nas
izroči njej za sinove in hčere. Zelo smo počaščeni, ker smemo kakor
apostol Janez vzeti Mater Marijo k sebi na svoj dom, v svoje vsakdanje
življenje.

