DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
Župnik Žužek je zapisal v kroniko leta 1921/1922:
Za nov zvon so dali župljani: Velika Račna 25.204 krone, Mala Račna
23.700 kron, Predole 8.356 kron, Gaberje 3.420 kron, Velika Ilova Gora
5.956 kron, Spodnja Slivnica 4.480 kron. Tujci, Amerika itd. 1.673 krone.
Skupaj 72.789 kron. Razliko 6.712 kron je pokrila župnijska cerkev iz
nabirke »za zvon« med vojno. Drugi stroški: popravilo hrastovega odra za
zvonove in nove vrvi je veljalo 2.300 kron.
To leto imamo poleg grozne suše še bolezen »grižo«, ki najbolj razsaja
med otroci. Do danes, dne 18. oktobra, je umrlo za grižo 19 otrok, največ
iz vasi Spodnja Slivnica.
Dne 24. oktobra smo dobili že prvi sneg. Danes, 1. novembra, zopet
sneži. Dne 15. novembra silno sneži. Ljudje še nimajo spravljenih vseh
poljskih pridelkov (repa, korenje), niti drv niti nastila. Sneg bo obležal, ker
danes 15. decembra je snega že za pol metra. Krme je bilo malo, žito je
bilo slabo zaradi suše, zdaj pa tako zgodaj in toliko snega.
Leta 1921 je bilo v župniji: 28 krstov, 37 pogrebov in 7 porok.
Razdeljenih je bilo 7.688 sv. obhajil. Bilo je slabo leto za živež in zdravje!
Leto 1922. Januar. Snega imamo zelo veliko. Ljudem primanjkuje stelje
za živino in drv. Februar. Spet sneži, imamo nad 1/2 metra snega. Veljava
našemu denarju silno pada: 1 krona je vredna le še 2 centima švicarskega
denarja, pred vojno pa je bila 1 krona vredna 98 centimov. Zato je silna
draginja. Par ženskih kmetskih čevljev velja 700 do 800 kron. O božiču so
se kmetski hlapci in dekle udinjali (pogodili) za letno plačo 7 tisoč do 12
tisoč kron na leto; dekle po 5 tisoč do 7 tisoč kron.
Do 24. marca je bilo lepo vreme, ta dan pa je začelo deževati in snežiti.
V zimi 1921/1922 je sneg ležal od 15. novembra do 28. februarja, torej čez
100 dni. Vse ozimno žito (pšenica, rž in ječmen) je slabo; pognilo je in
pozeblo, ječmen preoravajo. Danes, 1. aprila, zelo sneži, padlo je 1/4
metra snega. Danes, 3. aprila, sadijo nekateri krompir pa je še zelo mokra
zemlja. Velikonočni prazniki (16. aprila) so lepi, vreme je gorko, sneg je
skopnel v 2 dneh.

Številka: 19, leto: VI, 22. september 2013

»VERUJEM – VERUJEMO«
ČLOVEK
68. Kako v človeku duša in telo sestavljata enoto?
Človeška oseba je eno bitje, ki je hkrati telesno in duhovno. V človeku
duh in tvar sestavljata eno samo naravo. Ta eno je tako globoka, da
zaradi duhovnega počela, ki je duša, telo, ki je tvarno, postane človeško
in živo telo, in je deležno dostojanstva Božje podobe.
69. Kdo podari človeku dušo?
Duhovna duša ne prihaja od staršev, marveč jo neposredno ustvari Bog,
in je neumrljiva. Ko se ob smrti loči od telesa, ne propade; znova se bo
zedinila s telesom ob končnem vstajenju.

Izdaja župnija Kopanj
Velika Račna 44, 1290 Grosuplje

70. Kakšno razmerje je Bog postavil med možem in ženo?
Mož in žena, ustvarjena od Boga, imata enako dostojanstvo kot človeški
osebi. Hkrati drug drugega dopolnjujeta v svoji moškosti in ženskosti.
Bog ju je hotel drugega za drugega, kot občestvo oseb. Skupaj sta tudi
poklicana, da predajata naprej človeško življenje, ko sta v zakonu »eno
meso« (1 mz 2,24), in da si kot Božja »oskrbnika« podvržeta zemljo.

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

(Katekizem katoliške Cerkve)

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 23. 9. – sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik
Čušperk 18.30 + JOŽE ERČULJ, obl.
Torek, 24. 9. - bl. Anton Martin Slomšek, škof
Kopanj 18.30 + STANE, LUDVIK KASTELIC
Sreda, 25. 9. – sv. Sergij Radoneški, spokornik
Velika Račna 18.30 + JOŽEFA ZAJC (ŠPEHARJEVA PEPCA)
Četrtek, 26. 9. – sv. Kozma in Damijan, mučenca
Kopanj 18.00 + STANISLAVA, obl., FRANC FINK
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 27. 9. – sv. Vincencij Pavelski, duhovnik
Kopanj 18.30 + ANA ZASPANČEVA, obl.
Sobota, 28. 9. – sv. Venčeslav, mučenec
Kopanj 18.30 + MARIJA KOŠAK IN KADUNČEVI
26. NEDELJA MED LETOM, 29. 9. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + JUSTINA, BOŽIDAR ŠTRUKELJ, obl.
Ponedeljek, 30. 9. – sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj
Kopanj 18.30 + MELITA GRIZOLD
Torek, 1. 10. – sv. Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica
Kopanj 18.30 + IVANA STRAH, obl.
Sreda, 2. 10. – angeli varuhi
Kopanj 18.30 + ANA, DRUŽINA KRIŽMAN
Četrtek, 3. 10. – sv. Frančišek Borgia, redovnik
Kopanj 18.00 + MARTIN, MARTINA, TEREZIJA HOSTNIK
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 4. 10. – sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj,
prvi petek, obiskovanje bolnikov
Kopanj 18.30 + JOŽEF ŠTEH, 30. dan
Sobota, 5. 10. – prva sobota, molitve za duhovne poklice
Kopanj
8.00 + OKORN
Čušperk 16.00 ZA ++ GASILCE IZ ČUŠPERKA
27. NEDELJA MED LETOM, 6. 10. 2013
Kopanj
7.30 ZA ŽUPLJANE
Kopanj 10.00 + ANTON, JOŽEFA KRAMPELJ, ANDREJA RAČKI

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.
Nov urnik za verouk:
1. raz. – torek 12.10
2. raz. – ponedeljek 12.10
3. raz. – ponedeljek 12.50–13.30
4. raz. – torek 12.50–13.25

5. raz. – torek 12.50–13.35
6. raz. – torek 13.45–14.30
7. raz. – torek 14.40–15.30
8. raz. – torek 15.30–16.15
9. raz. – torek 16.15–17.00

Papež Frančišek med jutranjo mašo: Molitev za oblastnike
VATIKAN (ponedeljek, 16. september 2013, RV) – Ponižnost in ljubezen
sta nenadomestljivi lastnosti oseb na oblasti, medtem ko državljani,
predvsem katoličani, ne morejo, da se ne bi zanimali za politiko, je dejal
papež Frančišek med današnjo jutranjo mašo v Domu sv. Marte in povabil
k molitvi za oblastnike. Papež je pri pridigi izhajal iz današnjega evangelija,
ki govori o stotniku in njegovi prošnji, naj Jezus ozdravi njegovega
služabnika, ter iz Pisma Timoteju, kjer Pavel vabi k molitvi za oblastnike.
Kdor vlada, mora ljubiti svoj narod, kajti vladar, ki ne ljubi, ne more
vladati. Kvečjemu lahko izvaja disciplino, postavlja stvari v red, a ne more
vladati, je zatrdil Frančišek in spomnil na Davida. Ta je tako ljubil svoje
ljudstvo, da je po grehu, povezanim s štetjem prebivalstva, rekel Gospodu,
naj kaznuje njega in ne ljudi. Za oblastnika sta torej pomembni dve
kreposti: ljubezen do naroda in ponižnost. »Ne more se vladati brez
ljubezni do naroda in brez ponižnosti!« je poudaril papež. »Vsak moški,
vsaka ženska, ki mora prevzeti kako vodstveno službo, si mora zastaviti
dve vprašanji: Ljubim svoje ljudstvo, da bi mu tako bolje služil? Sem
ponižen in slišim vse ostale, različna mnenja, da bi tako izbral najboljšo
pot? Če si teh vprašanj ne zastavi, njegovo, njeno vodenje ne bo dobro.
Oblastnik, moški ali ženska, ki ljubi svoj narod, je ponižen moški oziroma
ženska.«

