nimi darovi (predlogi: v zbiralni akciji naj bi npr.
po družini ali po dohodku, to je plača ali penzija,
darovali po 1000 sit), župnik pa je svojim
denarjem kril trenutne zagate v prazni župnijski
blagajni. Na jesenski seji župnijskega pastoralnega sveta (sklic je bil ponovljen zaradi premajhne udeležbe) je župnik opozoril še na nujno
pleskanje pločevine na zvonikih ali morda
prekritje z bakrom; s krajevno skupnostjo je
potrebno doreči glede čistilne akcije, mrliške
vežice in upravljanja s pokopališčem (prispevek
za grobove in red pri njihovem postavljanju in
vzdrževanju, obnova pokopališke cerkve sv.
Barbare). Župnik je že za veliko noč povabil k
vseslovenski čistilni akciji za lepo okolje. Do
konca leta je bil obnovljen lesen oltar sv. Barbare s pozlato in barvanjem. – V ponedeljek,
10. junija je župnik tukaj gostil srečanje duhovnikov svojega letnika. Zadnjo junijsko nedeljo je
med dopoldansko mašo pel cerkveni zbor iz
Šempetra pri Gorici, pri jutranji maši 8. Novembra pa kvartet Capris iz Kopra. Dekanija in škofija. Prvo nedeljo v juliju je zagorski župnik Niko
praznoval srebrno mašo. V Košani je bilo konec
septembra srečanje za učitelje o verskem
pouku v državnih šolah, o temi, ki je razburkala
slovensko strokovno in laično javnost. Gost na
večeru je bil prof. dr. A. Snoj s teološke fakultete. Sredi novembra pa je v domu za ostarele v
Ilirski Bistrici o spremljanju umirajočih govorila
zdravnica dr. Metka Klevišar. V soboto, 28.
novembra je bilo na Mirenskem Gradu zborovanje škofijske prenove: ta pastoralni projekt naj
bi dal svežega vetra v pastoralno in versko
življenje v naši škofiji; podobni projekti so
potekali še v obeh drugih dveh slovenskih
škofijah. Konec decembra je bila v šoli v Pivki
predstavitev cerkvenega finančnega projekta:
ustanovitev Krekove vzajemne banke, ki naj bi
pomagala vzpostaviti nove gospodarske temelje
za finančno servisiranje drobnega gospodarstva, kmetov in cerkvenih projektov. Letos je
bilo v Sloveniji posvečenih 20 20 novomašnikov, od tega 3 iz naše škofije: ...

Za vse informacije, tudi za pogreb in za mašne namene, pokličite telefonsko ali uporabite e-pošto.
V času koronavirusa je varovanje zdravja pri cerkvenih obredih urejeno po navodilih naših škofov.
Več na spletni strani »Župnija Knežak« in »rkc.si«. Oznanila izdaja Župnijski urad Knežak, 6253
Knežak 151;  05 91 95641, zupnija.knezak@gmail.com; Alojz Milharčič, župnik, gsm 041 338 915.

GRADIVO ZA KRONIKO – LETO 1992 ... in oba župnijska sveta ter
novoustanovljene Karitas so potekali na
običajen način. V poletnem času je župnik
povabil strežnike na taborjenje v Lokovec
nad Čepovanom in oba zadnja razreda
veroučencev na dneve zbranosti v Vremah,
srednješolce pa v teden zbranosti v
Stržišču. Za fante in dekleta 16 – 21 let je bil
jeseni odprt razpis za vključitev k skavtom,
povabljeni pa so bili tudi v Stično, v soboto
19. septembra. Ostareli in bolni so imeli
župnijsko srečanje zadnjo septembrsko
nedeljo popoldne. Župnijsko romanje na
dom škofa A. M. Slomška v Ponikvo je bilo
konec avgusta. Konec oktobra je župnik
povabil v biblično skupino, posebej bralce
božje besede. Opravljena dela. Sredi maja
je bilo urejeno v farni cerkvi bitje ure na vse
tri zvonove in spet sta na eni številčnici
stolpne ure delovala kazalca – kazala točen
čas. Do shoda v Koritnicah, ob praznovanju
sv. Marjete, je bil urejen tlak v cerkvi, na levi
strani je bil postavljen kip Matere Božje,
notranjost cerkve prebeljena (Lojze Batič iz
Šempetra pri Gorici). Vse je plačala rojakinja
iz Trsta Lina Delost, poročena D'Alena (30
mio lir - en nov avto R4 je stal okoli 11 mio
lir). Blagoslov obnovitvenih del in novega
Marijinega kipa je na praznik opravil g.
Franc Bole. V župnišču je bila za ogrevanje
hiše in učilnic montirana peč in cisterna za
nafto ter postavljen v novo kurilnico dimnik.
V mesecu maju je bila končana montaža
novih oken in strešnih žlebov in pločevinastih obrob. Do začetka verouka so bila
končana dela v učilnicah in drugih prostorih
(wc in stopnišče), kar je stalo okoli 20.000
DM (za dva nova avta R4). Župnija je tudi
prispevala za obnovo župnišča v Klancu pri
Kozini za namene mladinske pastorale v
naši škofiji. Denar za vsa opravljena dela in
druge izdatke so pripevali farani v rednih
nabirka in z drugimi posebnimi prostovolj-

20. september – 4. oktober 2020 (236)

Oznanilo
župnije Knežak
NAŠ HIERONIM
Pristojni vatikanski urad je ugodil prošnji škofa Jurija in
imenoval sv. Hieronima za zavetnika naše škofije. Veliki
duhovni in bogoslovni učitelj, prevajalec sv. pisma iz grščine in
hebrejščine v latinščino, je bil verjetno iz naših krajev, a nam
ne pripada izključno; »naš« je, ker pripada kristjanom zaradi
svetopisemskega, bogoslovnega in duhovnega doprinosa
Cerkvi; »naš« je, ker je s svojim velikim jezikoslovnim znanjem
zaznamoval ne le takratno in kasnejše latinsko izročilo ampak
tudi vso zahodno kulturo. Spominjamo se 1600. obletnice
njegove smrti in »našemu« Hieronimu je bil lani oktobra
posvečen mednarodni znanstveni simpozij v Ljubljani, v naši
škofiji pa smo ga spoznavali in proslavljali v njemu posvečenih
cerkvah na Primorskem. Navdih je narekoval Hieronim: kot
latinec in Rimljan po izobrazbi, kulturi in čutenju; kot
svetovljan, ki je iz naših krajev, iz doslej neugotovljenega
rojstnega Stridona, odšel in obhodil svet od Trierja v Nemčiji,
do Rima in Betlehema v Judeji; kot kristjani in spokornik, ki je
puščavniški samoti iskal sebe in Boga, na papeževem dvoru pa
bil vplivna cerkvena oseba; kot kremenit in dosleden značaj,
strog do sebe in drugih, ki jim je bil duhovni učitelj ali prijatelj;
kot pisec pisem emonskim vernim ženam in drugim
kristjanom med Emono in Oglejem; kot avtor bogatega opusa,
ki še vedno kliče k branju in proučevanju. Skratka – naš.
(Družina 38/2020, str. 26, Sveti Hieronim med nami)

Dan in svetnik

25. med letom
NEDELJA
20. 9.
Evstahij škof
ponedeljek
21. 9.
Jona prerok
torek
22. 9.
Mavricij mučenec
sreda
23. 9.
Pij iz Pietrelcine
četrtek
24. 9.
Anton M. Slomšek
petek
25. 9.
Nikolaj kmet
sobota
26. 9.
Kozma in Damijan
26. med letom
NEDELJA
27. 9.
Vincencij Pavelski
ponedeljek
28. 9.
Venčeslav mučenec
torek
29. 9.
Mihael, Gabriel, Rafael
sreda
30. 9.
Hieronim duhovnik
četrtek
1. 10.
Terezija Deteta Jezusa
1. petek
2. 10.
Angeli varuhi
sobota
3. 10.
Frančišek Borgia
27. med letom
NEDELJA
4. 10.
Frančišek Asiški

Čas

Mašni nameni

10.00

za župnijsko skupnost;
++Franc in starši Delost Kor 14

19.00

+Antonija Slavec pn Weber

19.00

v čast Sv. Duhu ob začetku šole

19.00

+Marija Zadel pn Kne 123

19.00
18.00
19.00

+Dora Tomšič Toronto pn Kne 183
(Šem) +Bernarda Lenarčič osm
++Tomšič Bač 135

19.00

++Štefanija, Alfonz Kne 195d

10.00

za župnijsko skupnost; krst
++Šabec, Žetko in Nuncija Bač 42

18.30

+Jernej Šircelj pn Jelka in Tone Ž.

18.30

+Ana Marija Maslo obl Bač 70

17.00

(Jeromen) za dobrotnike cerkve

18.30

++Tone Kirn in vsi Bač 11

18.30

za duhovne poklice

18.30
10.00
11.30

pn
++Ivanka Tomšič obl in vsi Bač 107; ofer
(Jeromen) za župnijsko skupnost; ofer

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. V nedeljah je tukaj maša ob 10.00. Če sta napisana
dva mašna namena, bo prvi opravljen tukaj in drugega bom oddal na škofijo ali opravil sam na proste
dneve (pn). K »vaši« maši vas vabim bliže oltarju; sodelujte z glasno molitvijo in, če ste pripravljeni,
prejmite sv. obhajilo. Sveta spoved je vsak dan pred mašo v spovednici; obvezna je maska.

• SV. HIERONIM bo za glavnega zavetnika naše škofije slovesno razglašen v
soboto, 26. 9., ob 10h, v koprski stolnici.
V nedeljo, 27. 9., ob 12h, pa bo prvi
škofijski romarski shod pri svetem
Hieronimu na Nanosu, kjer bo slovesnost
na prostem. – Mi se bomo pri Jeromnu
nad Koritnicami zbrali na njegov god v
sredo, 30. 9., ob 17h in za shod v nedeljo,
4. 10., ob 11.30 pred cerkvijo.
• HVALA za vaše darove v nedeljsko pušco
in za osebno izročene župniku, da bomo
pokrili dolgove iz letošnjih opravljenih
stavbnih del. Še naprej vas prosim za
darove pri ofrih, v pušco pri maši ali
pogrebu; svoj dar lahko izročite župniku
ali ga nakažete na račun Župnije Knežak
(SI56 0432 1000 2903 718). Hvala!
• SPOVED je vse dni pol ure pred mašo;
obvezna uporaba zaščitne maske.

20.
september

1. berilo
Iz 55,6-9
Bog sodi drugače kot ljudje.
Psalm
Ps 145,2-3.8-9.17-18
Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo.
2. berilo
Flp 1,20-24.27
Življenje je za nas Kristus.
Evangelij
Mt 20,1-16
Božja dobrota presega človekov
pogled.

27.
september

• ŠALA MALA – V parku pred sodiščem se
srečata želvi: »Ja kaj je pa s teboj? Kje pa
imaš oklep?« »Sva na območju blizu
sodišča; tukaj je prepovedano nositi
orožje.«

25. nedelja
med letom

26. nedelja
med letom

1. berilo
Ezk 18,25-28
Spokorjeni grešnik si reši življenje.
Psalm
Ps 125,4-5.6-7.8-9
Spomni se, Gospod, svojega
usmiljenja.
2. berilo
Flp 2,1-11
To mislite v sebi, kar je tudi v
Kristusu Jezusu.
Evangelij
Mt 21,28-32
Grešniki pojdejo v Božje kraljestvo.

