…DROBTINICE IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
GRADNJA OBNOVLJENEGA ŽUPNIŠČA. Dne 26. marca 1906 so v
Čušperku lomili kamen za apno in za zidavo župnišča, pesek pa so kopali v Žalni.
Dne 5. aprila so že pripeljali dvajset voz peska. Dne 9. aprila so fantje kopali
jame za apno: eno za kaščo, eno na severni strani pri župnišču in dve na
jugozahodni strani kozolca. Drugi dan so iz Čušperka že vozili apno in ga gasili z
občinsko brizgalno. Vodo so črpali iz župnijskega vodnjaka. Do birme, ki je bila
15. maja so že navozili dvesto voz peska.
Na birmanski dan je bila ustanovljena Marijina dekliška družba. Škof je
sprejel v družbo devetindvajset deklet.
Poleti je nastopila huda suša, zato je bila 20. julija 1906 prošnja
procesija na Veliko Ilovo Goro.
V začetku avgusta je baron Ludovik Lazzarini z Boštanja župniku
sporočil, da bo za ostrešje župnišča les podaril. Župnik Žužek ga je prej le prosil,
da bi ga prodal po znižani ceni. Ob žegnanju 15. avgusta je župnik prosil voznike,
da bi speljali les iz boštanjskih gozdov. Vozniki so ga speljali v Račno, tam so ga
obtesali in 26. avgusta so bili trami že zloženi pod kozolcem na Kopanju. Les je
obtesal Anton Perme (Lovrin) z Dolenje Slivnice št. 29. Pomagali so mu možje in
fantje z Velike Račne.
Deželna vlada je v začetku septembra 1906 potrdila načrt in proračun za
obnovo župnišča in za 23. novembra 1906 naznanila konkurenčno obravnavo.
Ta je bila tega dne zelo mirna. Zastopnika vlade sta bila Franc Sima – Gall in
cesarsko kraljevi nadinženir Avgust Neumeyer. Ugovarjal je samo Janez V. z
Dolenje Slivnice, a so ga drugi kmalu utišali.
Proračun je znašal 19.929 kron in en vinar.
a) Material in delo mojstrov je zneslo 15.927 kron in 49 vinarjev.
b) Za vožnjo in podiranje dela starega župnišča je bilo predvidenih 4.000
kron in 52 vinarjev.
Sklenili so, da bo župnišče z gradbenim materialom gradila župnija.
Obrtna dela pa bodo dali obrtnikom.
Izvolili so gradbeni odbor: Franc Žužek, župnik načelnik, Jožef Zajec,
župan iz Velike Račne 9, Janez Brodnik iz Male Račne 7, Janez Petrič iz Velike
Ilove Gore 3, Franc Bavdek iz Dolenje Slivnice 16.
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/september_23_2012.pdf
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BESEDA BLAŽENEGA ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Jutri je god bl. škofa Slomška. Poglejmo si nekaj njegovih besed o družini
in o vzgoji. »Modra krščanska vzgoja je temelj vsake družinske sreče. Le
kje najdemo pravo krščansko vzgojo v naših delih? Postaja vedno
redkejša, redki so tudi dobri otroci. Vsa umetnost dobre krščanske vzgoje
je zaobsežena v štirih besedah: POUČITI, VAROVATI, KAZNOVATI, MOLITI.
Najprej naj uči mati svojega ljubega otroka spoznati Boga. Otrok naj z
materinim mlekom vsesa ljubezen do Jezusa.
Starši, kako mi krvavi srce, ko srečam cele skupine otrok brez nadzora.
Kaznovati najprej z besedo. Ko otrok zasluži kazen, ga pelji najprej k
podobi Križanega, ki ga je najprej žalil, pusti, da prosi Jezusa odpuščanja.
Moli za otroke, moli z otroki. Otrok ne učimo moliti s šibo, temveč z
lastnim zgledom.«
ROŽNI VENEC
Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca. Pravilo sv. Benedikta,
ki je zavetnik Evrope in je v 6. stoletju evropskim narodom prinesel
kulturo, še vedno velja: MOLI IN DELAJ. Rožni venec 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!« V tem mesecu so večeri daljši. BREZ MOLITVE NI
BOŽJEGA BLAGOSLOVA! KJER SAMO TV GOSPODARI, TAM NI MOLITVE!
Moli se tudi 15 minut pred sv. mašo.

SV. MAŠE in GODOVI v teh tednih:
Ponedeljek, 24. 9. – bl. Anton Martin Slomšek, škof
Kopanj
18.30
+ STANE, LUDVIK KASTELIC
Torek, 25. 9. – sv. Sergij, menih
Kopanj
18.30
+ MARTIN, MARTINA HOSTNIK
Sreda, 26. 9. – sv. Kozma in Damijan, mučenca
Kopanj
18.30
+ ANA ERJAVEC, obl.
Četrtek, 27. 9. – sv. Vincencij Pavelski, duhovnik
Kopanj
18.00! V ZAHVALO ZA ZDRAVJE
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek, 28. 9. – sv. VenčesLav, mučenec
Kopanj
18.30
+ JUSTINA, BOŽIDAR ŠTRUKELJ, obl.
Sobota, 29. 9. – sv. Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli
Kopanj
9.00
+ JOŽEFA POTOKAR
NEDELJA, 30. 9. – 26. nedelja med letom
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ JOŽEFA, družina ERČULJ
Ponedeljek, 1. 10. – sv. Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica
Kopanj
18.30
+ IVANA STRAH, obl.
Torek, 2. 10. – sv. angeli varuhi
Čušperk
18.30
+ NEVENKA KELHAR
Sreda, 3. 10. – sv. Frančišek Borgia, redovnik
Kopanj
9.00
+ žup. VIKTOR PRISTOV in za rajne,
somaševanje dekanijskih duhovnikov
Velika Račna 18.30
+ druž. VIDIC, STANE OKORN
Četrtek, 4. 10. – sv. Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
Kopanj
18.00! + DRUŽINA KRIŽMAN
po sv. maši pol ure češčenja sv. R. t.
Petek , 5. 10. – Prvi petek v mesecu, obiskovanje bolnikov.
sv. Faustina Kowalska, redovnica
Kopanj
18.30
+ druž. JAPLJEVI
Sobota, 6. 10. – Prva sobota, molitve za duhovne poklice.
sv. Bruno, redovnik
Kopanj
8.30! + ROZALIJA PERME
NEDELJA, 7. 10. – 27. nedelja med letom, rožnovenska
Kopanj
7.30
ZA ŽUPLJANE
Kopanj
10.00
+ MARIJA, JAKOB, IVAN KASTELIC

OBVESTILA:
SPREMEMBA URNIKA VEROUKA
Ponedeljek takoj po pouku: 2., 3. razred (oboji gredo k 1. sv. obhajilu že
drugo leto).
Torek takoj po pouku 1. razred.
Za vse ostale velja, kot je napisano v prejšnjem oznanilu.
LITURGIČNE ZVEZKE in podobice bodo šolarji dobili to nedeljo po maši.
Za naprej pa bodo dobili vsako nedeljo podobico, ki jo bodo nalepili v
zvezek, in dopolnili odgovore. Zvezke in podobice podarja župnija.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
V sredo, 26. septembra ob 20.00 lepo vabim vse člane sveta na sejo v
župnijsko učilnico.
SREČANJE ZA BOLNE IN OSTARELE bo v nedeljo, 7. oktobra pri 10. maši.
Pripeljite jih! Med sv. mašo se bo delilo bolniško maziljenje.
ZAHVALA ZA DAROVANJE OB ŽEGNANJU
Vsem dobrotnikom kapele ŽALOSTNE MATERE BOŽJE Bog povrni!
MINISTRANTI
Vabimo nove ministrante, da se zapišejo od 2. razreda naprej.
Ministrantska služba je pomembna, saj nam vsem polepša bogoslužje.
Vaje bi imeli vsakih 14. dni ob petkih ob 16.00 uri. Prva vaja bo v petek, 5.
okt. ob 16.00 uri.
KONFERENCA DEKANIJSKIH DUHOVNIKOV
V sredo, 3. oktobra bo ob 9. uri somaševanje dekanijskih duhovnikov na
Kopanju in potem konferenca v župnišču. K tej sv. maši ste vabljeni v
večjem številu, da bomo skupaj molili za blagoslov katehetskega leta, ki
je pred nami.
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: za Božje varstvo, za zdravje (2x).

