nedolžnih domačinov. Povojna obnova zidov je
bila okrašena še s štirimi novomašniki in petimi
redovnicami. Bil je velik podpornik misijonov. 21
let bil kancler, to je vodja škofijske pisarne v
Kopru in spovednik v stolnici. Pokopan je v
rodnem Sanaboru pri Vrhpolju na Vipavskem. V začetku tega leta je škof Metod z odlokom
preuredil nekatere naše dekanije: združili sta se
dekaniji Idrija in Cerkno, Komen in Sežana,
Biljana in Kanal sta pridruženi Novi Gorici,
združita se tudi ćrniška in vipavska dekanija,
ustanovi se pa nova dekanija Šempeter (pri
Novi Gorici). - Prve dni maja je papež Janez
Pavel II. obiskal sosednji škofiji Trst in Gorico.
Njegovih maš se je udeležilo tudi 2000 vernikov
iz naše škofije. Na Travniku v Gorici je z njim
somaševal naš škof Metod in okrog 50 naših
duhovnikov. Zvečer 2. maja pa je sveti oče v
stolnici molil rožni venec pred svetogorsko
podobo Matere božje, ki so jo za to priložnost
pripeljali v Gorico. - Med naše vernike je bil
razdeljen vprašalnik, ki je spodbudil nekatere
prakse v zvezi s karitativnim delovanjem, odpira
vprašanje, kako naprej z malimi župnijami, po
vseh dekanijah uvaja katehumenat za odrasle.
Prenova bo uspešna, če bomo verjeli v moč
Svetega Duha, če se bo prenova najprej
dotaknila duhovnikov, redovnikov in redovnic in
laiških pastoralnih sodelavcev, če bomo verjeli
in zaupali v laike, če bomo odkrivali nove oblike
pastoralnega organiziranja, povezovanja in
sodelovanja, ki bo ovrednotilo družino in laike
tako, da bodo postali dejavni in odgovorni. Prvo
zasedanje je bilo na Mirenskem Gradu v
soboto, 28. novembra. Kjer so zastopniki naše
krajevne Cerkve pregledali šest vsebinskih
krogov življenja v naši škofiji in dopolnili ter
sprejeli smernice za nadaljevanje prenove. V
začetku posta je Škof Metod blagoslovil in odprl
duhovniški dom v Šempetru pri Gorici. Hišo je
za ostarele duhovnike podarila naši škofiji
domačinka - pokojna Agata Habchi, nekdanja
aleksandrinka. V domu je prostora za šest
duhovnikov, oskrbujeta jih redovnici ...

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 ... Bajc Zorko s Cola, Kavčič Ivan iz Črnega
Vrha in Kravos Matjaž iz Vipavskega Križa.
Umrli pa so štirje duhovniki. V februarju
Mirko Škarabot in Stanislav Vrtovec.
Gospod Mirko je bil iz Šempetra pri Gorici in
tam je nazadnje bival v domu za ostarele
duhovnike, ko je po 48 letih zveste in
delovne duhovniške službe dozorel za
večnost. Večino svojega duhovniškega
življenja je deloval v Levpi nad Kanalom,
kjer je tudi pokopan. Po vojni je bil
preganjan od komunističnega režima in 6
mesecev zaprt. Bil je deloven, preprost in
družaben duhovnik iz generacije, ki je
prijateljsko združevale nekdanje slovenske,
furlanske in italijanske bogoslovce v
goriškem semenišču. Duhovnik S. Vrtovec
je bil doma iz Velikih Žabelj na Vipavskem.
Še dva njegova brata sta bila duhovnika
jezuita, sestra pa redovnica uršulinka. Bil je
poznan in dober ljudski pridigar in misijonar,
velik častilec Matere Božje. Nekaj let je bil i
odgovorni urednik Družine. Rajni je
služboval na Tolminskem, v Prvačini in nato
skoraj 40 let kot župnik in dekan v
Dornberku, kjer je tudi njegov grob. Junija je
v Sečovljah nenadoma umrl 69 letni župnik
Ivan Mavrič, doma iz Podbež, Hrušica. Ker
je želel delovati v misijonih, je odšel na
šolanje v Italijo, a ga je zaradi zdravstvenih
težav nadaljeval v Kopru, Gorici in Ljubljani.
Deloval je kot kaplan v Hrenovicah, bil je
župnik v Sežani in nazadnje v Sečovljah;
pokopan je na hruševskem pokopališču.
Pokojni Ivan je bil živahen in srečen človek,
dober katehet in preprost v stikih z
ostarelimi in preprostimi ljudmi. Jeseni je po
petih letih hude arterioskleroze v idrijski
bolnišnici umrl prelat Ivan Kobal, dolgoletni
škofijski kancler in prej 31 let župnik v
Črnem Vrhu nad Idrijo. Tam je preživel
krvav vojni spopad in razdejanje vasi, požig
in porušenje cerkve in smrt na desetine

4. – 18. oktober 2020 (237)

Oznanilo
župnije Knežak
ROŽNI VENEC
Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo
imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v
samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. Zgodovina in izvor
rožnega venca se ujemata s staro prakso menihov in posvečenih oseb,
da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene
osebe. Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 15 očenašev,
številka 150 ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Rožni
venec je razdeljen na tri temeljne dele. Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti
oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem delom še svetli del rožnega
venca. Rožni venec je molitev ponavljanja, saj kar 50 ponovimo eno
molitev zdravamarija v enem samem delu rožnega venca. Zdi se, da se
to ne ujema z mislijo sodobnega človeka. Toda molitev rožnega venca ni
podajanje informacij, je ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko
Bog zelo osebno spregovori. Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo
spodbujali bratje dominikanci. Poznamo še druge oblike te molitve:
serafinski rožni venec, rožni venec Božjega usmiljenja in druge. Danes je
rožni venec molitev mnogih laikov in družin. Obenem pa je postal skupna
molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi srečamo. Ob
poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in nesvobodno
preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec kot blago šepetanje
skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. Rožni venec nam
pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo naproti cilju, ki je
svetost. 'Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve
rožnega venca je poklicanost vseh k svetosti. »Potrebujemo krščanstvo,
ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve«. Krščanska
občestva naj postanejo »pristne šole molitve« v novem tisočletju.
(vir: http://www.marija.si/novice/2014-10-1/327

Dan in svetnik

27. med letom
NEDELJA
4. 10.
Frančišek Asiški
ponedeljek
5. 10.
M. Faustina Kowalska
torek
6. 10.
Bruno redovnik
sreda
7. 10.
Rožnovenska M. Božja
četrtek
8. 10.
Tajda spokornica
petek
9. 10.
Abraham očak
sobota
10. 10.
Danijel škof
28. med letom
NEDELJA
11. 10.
Janez XXIII. papež
ponedeljek
12. 10.
Maksimilijan Celjski
torek
13. 10.
Gerald vitez
sreda
14. 10.
Kalist papež
četrtek
15. 10.
Terezija Velika
petek
16. 10.
Gal opat
sobota
17. 10.
Ignacij Antiohijski
29. med letom
NEDELJA
18. 10.
Luka evangelist

Čas

Mašni nameni

10.00
11.30

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

18.00

+Nikolina Spetič

18.00

++starši Gorup Bač 157

18.00

v zahvalo in priprošnjo

18.00

++Bruno in vsi Jenko Kne 2

18.00

++Marija, Anton Fatur Bač 141a

18.00

+Jernej Šircelj – pn Sonja iz Razdrtega
NEDELJA JUBILANTOV, BOLNIH IN OSTARELIH

10.00

za župnijsko skupnost; krst
++Keš in Vrh Kne 2b

18.00

++Franc, Alojzija Urbančič

18.00

(Bač) ++Bač 82 in Kne 81
+Marisa Polli Trst
pn bratrancev in sestrične

18.00
18.00

+Jože Šetina Kne 110

18.00

+Marko Kukolj Kne 1č

18.00

(Šem) +Bernarda Lenarčič 30 dan
MISIJONSKA NEDELJA
za župnijsko skupnost;

10.00

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 – Danes ob 11.30 je shod
pri cerkvi nad Koritnicami. Za 9.90 € je na
voljo zbornik lanskih srečanj v cerkvah sv.
Hieronima v naši škofiji, tudi v Koritnicah.
Naslov: Sveti Hieronim in naš čas.
• JUBILANTI, BOLNI IN OSTARELI –
Prihodnjo nedeljo pri maši ob 10.00 se bomo
Bogu zahvalili za vsa skupaj preživeta leta z
letošnjimi zakonci ob njihovih okroglih
obletnicah. Vabljeni srebrno in zlato
poročenci in vsi z okroglimi številkami! - Ta
nedelja bo posvečena tudi vam, bolni bratje
in sestre in vsi ostareli. Ko se mnogi zaradi
previdnosti in zdravstvenih razmer držite
doma, se vas bomo posebej spomnili pri
maši in molili za vaše zdravje in prenašanje
starostnih težav.
• TEDEN ZA ŽIVLJENJE - od 4. do 11. 10.
ima naslov Da bi bili dobri sopotniki na poti v
prihodnost. V teh besedah pok. nadškofa
Šuštarja je izražena skrb za vsakega
človeka od spočetja do naravne smrti. Več
na e-strani gibanjezazivljenje.si.
• MISIJONSKA NEDELJA bo 18. 10.
Papeževa poslanica za ta dan nagovarja
vse kristjane pri oznanjevanju evangelija.
Nabirka bo za misijone.
• ELEKTRIČNO ZVONJENJE pri sv. Barbari
je narejeno. Še zmeraj vabim, da darujete v
nedeljsko pušco pri mašah ali pogrebih in pri
ofrih, ali da svoj prispevek osebno izročite
župniku; tako bomo
pokrili dolgove iz
letošnjih opravljenih del. Svoj dar lahko
nakažete na račun Župnije Knežak (SI56
0432 1000 2903 718). Hvala!

4.
oktober

27. nedelja
med letom

1. berilo
Iz 5,1-7
Izrael je Gospodov vinograd.
Psalm Ps 80,9.12.13-14.15-16.19-20
Hiša Izraelova je Gospodov
vinograd.
2. berilo
Flp 4,6-9
Živimo krepostno in Bog miru bo z
nami.
Evangelij
Mt 21,33-43
Gospod bo dal vinograd v najem
drugim.

11.
oktober

28. nedelja
med letom

1. berilo
Iz 25,6-10
Bog vabi na gostijo in briše solze.
Psalm
Ps 23,1-6
V Gospodovi hiši bom prebival vse
dni življenja.
2. berilo
Flp 4,12-14.19-20
• ŠALA MALA – Janezek pride iz šole in se Gospod daje apostolu moč.
pohvali: »Danes sem popravil dve enki in Evangelij
Mt 22,1-14
eno dvojko.« Mama: »Odlično! Pri katerih Vsi smo povabljeni na nebeško
predmetih?« Janezek: »Pri zobozdravniku.«
svatbo.

