DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Kroniko župnije Kopanj je začel leta 1905 pisati župnik Frančišek Žužek.
Dne 4. decembra 1905 je prišel na Kopanj, prej je bil kaplan v Šentvidu pri
Ljubljani. Upokojeni župnik Frančišek Avguštin, ki je bil težko bolan, je novega
župnika prosil, da bi smel ostati v župnišču. Novi župnik mu je to rad dovolil.
»Bolniku se je poznalo, da se mu bliža smrt.«
Cerkvena streha je bila zelo slaba. Nad prezbiterijem se je že posedla,
ker so bili špirovci že čisto gnili. Tudi drugod je skozi streho zamakalo. V cerkvi je
»imel tlak kotanje zadelane z malto«. Tudi mašna oblačila so bila skromna.
Župnišče je bilo od potresa iz leta 1895 vse razpokano. V steni proti cerkvi so
bile razpoke tako velike, da se je »lahko z roko poseglo v nje«. V sobah je bila
višina stropov samo 2 metra in 25 centimetrov.
Tudi skedenj za žito in shrambo sena je bil slab. Dobri so bili samo hlevi
in kašča. Leta 1890 je namreč pogorel hlev za živino. Po nerodnosti ga je zažgal
župnikov nečak. Svinjski hlev je bil sezidan leta 1891, kašča pa leta 1896. Prej je
bila lesena.
V soboto, 9. decembra 1905, je umrl župnik Avguštin. Ob smrti so bili pri
njem brat Matija, sestra in še nekaj drugih sorodnikov. Molitve za umirajoče je
molil župnik Žužek. V ponedeljek, 11. decembra 1905, ga je na Kopanju ob vseh
dekanijskih duhovnikih pokopal g. Mihael Trček, župnik in dekan iz Šmarja.
V zimi 1905/1906 je bilo veliko snega. Naredil je veliko škode po vrtovih
in gozdovih.
Ker je bilo župnišče tako slabo, je župnik Žužek z občinskim odborom, s
ključarji in zastopniki cele župnije sklenil 11. marca 1906 sezidati novo župnišče.
Že 27. februarja 1906 je prosil škofijski ordinariat, da bi razpisal konkurenčno
obravnavo za novo župnišče. Priložil je proračun in načrt, ki ga je dal narediti
strokovnjakom. »Z zastopniki župnije smo sklenili, da bomo delali po sledečem
načrtu:
1) Apno bodo žgali na starih apnenicah v Čušperku. To delo bodo prevzeli
kočarji iz Male Račne, ki nimajo vozne živine.
2) Pesek bodo kopali kočarji iz Velike Račne in Predol v Žalni.
3) Staro župnišče bodo porušili kočarji iz Velike Račne, Male Račne in iz Predol.
4) Kleti in temelje bodo izkopali kočarji s Slivnice, iz Gaberja in Ilove Gore.
5) Vso vožnjo bodo prevzeli posestniki, ki imajo vozno živino.«
Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje
Župnija Kopanj: (01) 786 14 97; Janez Kebe, župnik: 041 654 441
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Danes je začetek 9-dnevnice pred 3. Vovkovim shodom, ki bo na Marijin rojstni
dan, 8. septembra, v ljubljanski stolnici ob 8.30. Skupaj z vsemi drugimi
Marijinimi svetišči bomo molili za nove duhovne poklice in svetost poklicanih.
V RAZMISLEK:
Kako pomembno je darovati trpljenje, bolečino, stisko in preizkušenost Mariji in
Gospodu. Še več: kako dobro je združevati naše osebno in skupno narodno
trpljenje z Gospodovim trpljenjem. Vidim, koliko je prezrtega trpljenja okoli nas,
celo več, zaničevanega, preziranega trpljenja, ki ga le zelo poredko ali nikoli ne
dvignemo v Marijino ali Jezusovo Srce. Marija in Gospod želita, da bi naše
osebno in skupno trpljenje dvigovali v Božje Srce kot nekaj neizmerno
dragocenega – dragega, celo več, želita, da bi mu darovali naše grehe, padce in
slabosti. Potem bo prišla na nas božja moč, božja pomoč in božje odrešenje.
KRATKA MOLITEV
Gospod, po Marijinem Brezmadežnem Srcu ti darujemo trpljenje slovenskega
naroda po zakonskih zvezah in družinah. O, Gospod, koliko je zakonskih
razdorov in razbitih družin, koliko bolečine, stisk in zelo težkega trpljenja se
preliva po najmanjših celicah našega naroda in Cerkve v malem! Ti veš, Gospod,
ti vse veš, zato ti darujemo to bolečino tvojega in Marijinega srca in predvsem
hude rane in neverjetno stisko nedolžnih in nebogljenih otrok. Pomagaj jim!
Marija, v tem trenutku tvojemu Brezmadežnemu Srcu darujemo tudi bolečino,
ki trga tvoje materinsko srce: nerojene otroke po slovenski deželi. Prosimo te,
sprejmi te otroke v svoje srce, ki naj prestreže njihovo smrtno agonijo,
odgovornim pa podeli odpuščanje in spravo. Gospod, vse to trpljenje in stisko ti
v moči našega krstnega in službenega duhovništva darujemo kot dragoceno
daritev za nove duhovne poklice in svetost poklicanih!

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 3. 9. – şv. Gregor Veliki, papež
Velika Račna 19.00
+ ROZALIJA PERME
Torek, 4. 9. – sv. Rozalija, devica
Velika Račna 19.00
+ ANA, ANTON TONKLI
Sreda, 5. 9. – bl. Mati Terezija, redovnica
Kopanj
19.00
+ IVANA PERKO
Četrtek, 6. 9. – sv. Zaharija, prerok
Kopanj
19.00
V ČAST KOPANJSKI MATERI BOŽJI ZA ZDRAVJE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 7. 9. – prvi petek, obiskovanje bolnikov
Kopanj
19.00
POLJSKA SV. MAŠA ZA PREDOLE
SOBOTA, 8. 9. – Marijino rojstvo – mali šmaren (malo žegnanje)
Kopanj
7.30
+ ANA ZUPANČIČ
Kopanj
10.00
+ JOŽE KASTELIC
NEDELJA, 9. 9. – 23. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ VINKO ZAJC
Ponedeljek, 10. 9. – sv. Leposlava, cesarica
Čušperk
18.30
+ IVAN MENARD
Torek, 11. 9. – sv. Hijacint, mučenec
Kopanj
18.30
+ ROZKA, VINKO ADAMIČ
Sreda, 12. 9. – Marijino ime
Čušperk
18.30
+ TOMISLAV FRÖLICH
Četrtek, 13. 9. – sv. Janez Zlatousti, cerkveni učitelj
Kopanj
18.30
+ ZA ZDRAVJE (MAR.)
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 14. 9. – povišanje sv. Križa
Kopanj
18.30
+ ROZALIJA PERME
Sobota, 15. 9. – žalostna Mati Božja
Čušperk
9.00
+ ZOFIJA SAMMARUGA
NEDELJA, 16. 9. – 24. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA FARANE
Čušperk
10.00
ZA SOSESKO – ŽEGNANJE
Ponedeljek, 17. 9. – sv. Robert Bellarmino, škof
Kopanj
18.30
+ FANI KASTELIC
Torek, 18. 9. – sv. Jožef Kupertinski
Kopanj
18.30
+ MARIJA PODRŽAJ (obl.)

Sreda, 19. 9. – sv. Januarij, mučenec
Velika Račna 18.30
+ KRISTINA, FRANC ŠIRCELJ
Četrtek, 20. 9. – sv. Andrej in drugi korejski mučenci
Kopanj
18.30
+ JOŽE KASTELIC
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 21. 9. – sv. Matej, apostol, evangelist
Čušperk
18.30
+ NEVENKA KELHAR (30. dan)
Sobota, 22. 9. – sv. Mavricij, mučenec
Kopanj
9.00
ZA OZDRAVITEV DRUŽINSKIH KORENIN
NEDELJA, 23. 9. – 25. nedelja med letom, Slomškova nedelja
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ JANEZ ŠTUPNIK (obl.)

OBVESTILA:
URNIK VEROUKA: V ponedeljek, 17. septembra, začnemo z rednim veroukom.
Vpisovanje otrok in nabava novih učbenikov bo v TOREK, 11. sept., od 17.00
do 18.30 ure. Starši vpišite svoje otroke z družinsko knjižico. Stari učbeniki so še
vsi dobri, razen za 2. in 3. razred. Kjer imajo v družini tri in več šoloobveznih
otrok, dobijo vse učbenike brezplačno.
Objavljamo že urnik verouka, da boste lahko uskladili tudi druge izvenšolske
dejavnosti. Starše naprošamo za prostovoljne prispevke za ogrevanje učilnice
in drugo. Bog povrni!
1. raz. – ponedeljek 12.15
2. raz. – četrtek 12.15
3. raz. – torek 12.15
4. raz. – torek 12.15
5. raz. – torek 12.15

6. raz. – torek približno 13.50
7. raz. – torek 14.40
8. raz. – torek 15.30
9. raz. – torek 16.20
Mladinska srečanja bodo enkrat na mesec.
FESTIVAL STIČNA MLADIH: V soboto, 15. septembra, bo v Stični potekal festival
Stična mladih. Geslo tokratne Stične mladih je »Veselite se v Gospodu zmeraj«.
Informacije najdete tudi na www.sticna.net.
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 Kastelic (19 x), Fani Kastelic (11 x), Nevenka Kelhar
(13 x). Dobri Bog naj pokojnim nakloni večno luč in mir.
ZAHVALA:
Bog povrni za vašo tako veliko gostoljubnost ter za čiščenje in krašenje cerkve.

