odnos do režimu neprijetne kulturne dediščine;
ta je bila zadnji trenutek rešena pred zrušenjem.
- V začetku posta je izšel nov slovenski mašni
misal, to je mašna knjiga na oltarju, iz katere
duhovnik bere vsakodnevno mašo. Nova knjiga
je je bila potrebna, ker je dosedanji iz leta 1975
vezava že razpadla, manjkala pa so v njej tudi
novejša mašna besedila. Dejansko smo knjigo
dobili šele letos v decembru. – Že v začetku leta
so bili med Vatikanom in Republiko Slovenijo
vzpostavljeni diplomatski odnosi in od priznanja
naše države je bil za vatikanske diplomatskega
predstavnika pri nas postavljen nuncij v
Beogradu, nadškof Gabriel Montalvo. Junija,
pred prvo obletnico praznika države Slovenije,
pa je bil za prvega apostolskega nuncija v
Ljubljani imenovan msgr. Pier Luigi Celata. Ta
je po prihodu izročil poverilna pisma notranjemu
ministru Dimitriju Ruplu in predsedniku države
Milanu Kučanu. - Na veliki šmaren je na
Brezjah potekala uradna in slovesna posvetitev
slovenskega naroda božji Materi Mariji. Po vseh
župnijah, tudi pri nas v Knežaku, smo se tej
posvetitvi pridružili. – Naši škofje so bili meseca
novembra v Vatikanu »ad limina« (dobesedno
pomeni ta latinski izraz, da so poromali k
zidovom oz. cerkvam apostolov Petra in Pavla,
na njune grobove; ob tej priložnosti škofje tudi
dejansko obiščejo ti dve cerkvi in v tam
molijo za svojo krajevno Cerkev in svetega
očeta).
Papež je škofom in vsemu
slovenskemu narodu izrekel zahvalne in
spodbudne besede skupaj s prisrčnim
blagoslovom. – Konec leta je bil za delo v
župnijski pisarni pripravljen in dan v
uporabo računalniški program za razne
sezname in zbirke podatkov. – SlovenijaKonec lanskega leta so novo državo,
Republiko Slovenijo, že priznale nekatere
države, med njimi prva Islandija. Letos
sredi januarja je to, kot četrta država,
storil tudi Vatikan, potem pa še mnoge
druge. Za Italijo je listino s priznanjem ...

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 ... iz skupnosti Marijinih sester. V maju je bil
v Logu pri Vipavi škofijski festival cerkvenih
pevskih zborov ob 400-letnici smrti
skladatelja J. Gallusa in ob 40-letnici smrti
primorskega skladatelja V. Vodopivca. Poleti
so naši škofje ponovno opozorili župnike,
naj dosledno upoštevajo določbe glede
koncertov v cerkvah: prireditelj je ne glede
na izvajalca krajevna župnija; izvajajo se
dosledno samo skladbe za cerkveno rabo;
med koncertom naj župnik iz cerkve odnese
najsvetejše na primeren kraj; vstop na
koncerte je prost, brez vstopnine. – Julija je
škof Janez v Jelšanah posvetil nov zvon.
Jeseni je bil za asistenta pri katedri za
liturgiko na Teološki fakulteti v Ljubljani
imenovan nekdanji premski župnik mag.
Ivan Likar. Po ureditvi župnijskih
poimenovanj (župnija je pravna osebe, ne
pa cerkve, kaplanije ali kaj drugega) in
pečatov je to naposled tudi s škofijo: Škofija
Koper je dobila nov pečat: v njem je sonce z
žarki, ki spominjajo na zgodovinski grb
mesta Koper, po katerem se naša škofija
imenuje. Škof je poleti spomnil župnike na
pisanje župnijske kronike, v kateri odseva
časovni utrip župnije. Podobno je tudi
župnijski arhiv veliko kulturno in duhovno
bogastvo, ki potrebuje ljubečo roko in
primerno nego. - Konec marca je bilo že
tretjič v nekaj letih vlomljeno v podružnično
cerkev sv. Jurija na Taboru pri Brezovici;
tatovi so odnesli z oltarja štiri kamnite
stebre. . – V februarju so se na ljubljanskem
pokopališču na Žalah po več letih spet
začeli pogrebi iz obnovljenih Plečnikovih
vežic. Te so bile zgrajene pred vojno, a jih je
prizadel zob časa in nenaklonjen režimski
prezir do Plečnikovega dela. Plečnikove
Žale so bile opuščene po zgraditvi
poslovilnega kompleksa novih vežic skupaj
s krematorijem, ki je že s svojo postavitvijo
na čisto nasprotno stran pokopališče kazal

18. oktober – 1. november 2020 (238)

Oznanilo
župnije Knežak
MOLITEV ZA ZDRAVJE
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno
zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Dan in svetnik

29. med letom
NEDELJA
18. 10.
Luka evangelist
ponedeljek
19. 10.
Pavel od Križa
torek
20. 10.
Irena mučenka
sreda
21. 10.
Uršula devica
četrtek
22. 10.
Janez Pavel II.
petek
23. 10.
Ignacij patriarh
sobota
24. 10.
Anton M. Claret
30. med letom
NEDELJA
25. 10.
Krišpin mučenec
ponedeljek
26. 10.
Lucijan in Marcijan
torek
27. 10.
Sabina Avilska
sreda
28. 10.
Simon in Juda Tadej
četrtek
29. 10.
Linda devica
petek
30. 10.
Marcel mučenec
sobota
31. 10.
Bolfenk škof
31. med letom
NEDELJA
1. 11.
VSI SVETI

Čas

Mašni nameni

10.00

MISIJONSKA NEDELJA
++Ivanka Tomšič obl in vsi Bač 107

18.00

++Šabec in Novak pn Kne 194a

18.00

++sorodniki in dobrotniki

18.00
18.00

++Nadoh in Šajn Kne 118
v čast sv. Antonu in angelom varuhom
s priprošnjo

18.00

+Ivan Tomšič obl Bač 114

18.00
8.00
10.00
18.00

+Anton Slavec obl Kne 123
za župnijsko skupnost
pn
(Bač) ++Bač 50

18.00
18.00

++Vinko, Štefanija Merše pn Lea
(Šem) +Teodora Šenkinc obl
in za zdravje Šem 57

18.00

pn

18.00

pn

18.00

pn

18.00
8.00
10.00
11.30

pn
pn
za župnijsko skupnost
(Šem) ++Šenkinc Šem 32 in Samsa Šem 7

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. V nedeljah je tukaj maša ob 8.00, 10.00 in po vaseh
ob 18.00. K »vaši« maši vas vabim bliže oltarju; sodelujte z glasno molitvijo in, če ste pripravljeni,
prejmite sv. obhajilo. Sveta spoved je pred mašo v kapeli; obvezna je maska.

• MISIJONSKO NEDELJO obhajamo danes po
vsem svetu. Svoj dar za misijone lahko daste v
cerkvi v nabiralnik ali nakažete na trr Misijonsko
središče Slovenije SI56 0201 4005 1368 933,
namen Misijonska nedelja 2020, koda CHAR,
referenca 249807.
• UKREPI za preprečevanje širjenja koronavirusa so krepko posegli v običajno življenje.
Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne
morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo
od nedeljske dolžnosti, priporočajo pa
spremljanje svete maše po medijih in prejem
duhovnega obhajila. Verniki naj čas
posvetijo tudi molitvi, branju Božje besede in
dobrim delom. Do nadaljnjega bo nedeljska
sveta maša tudi v sobotah zvečer, v nedeljah pa
v Knežaku ob 8.00 in 10.00, ob 18.00 izmenoma
Bač, Šem, Kor. Upoštevati je potrebno omejitev
9 vernikov + duhovnik (prednost pri udeležbi
imajo tisti, ki so darovali za mašni namen
in župnika telefonsko obvestijo /041 338 915/,
koliko jih bo prišlo k sv. maši). Pod zvonikom je
dnevni seznam udeležbe; vanj se ob prihodu
vpišete s svojo telefonsko številko. Za nedeljsko
bogoslužje velja, da se lahko vpišete vnaprej
(pravočasno se župniku odjavite, če ne boste
prišli). Ko je seznam poln, ne vstopajte več v
cerkev! Pri sv. maši je vedno potrebno oddati
telefonsko številko, si razkužiti roke, pravilno
nositi masko (tudi duhovnik in bralci), paziti je
potrebno na oddaljenost vsaj dva metra - usedite
se na označena mesta v klopeh,
petja
ni). Cerkev je odprta za molitev; za spoved ali
obhajilo izven maše pokličite duhovnika. Dar za
cerkev ali druge namene lahko daste v cerkvi v
nabiralnik ali nakažete na TRR Župnija Knežak
(SI56 0432 1000 2903 718). - Vsi sveti in verne
duše: maše kot v oznanilu. Na pokopališču
bo popoldne župnik sam blagoslovil grobove,
skupne molitve ne bo. Ob 17.00 bo v farni cerkvi
rožni venec. Obiščite grobove prednikov in za
pokojne molite. - Verouk imajo v župnišču po
urniku 1.
do
5.
razred,
ostali
na
daljavo.

18.
oktober

29. nedelja
med letom

1. berilo
Iz 45,1.4-6
Bog rešuje po ljudeh
Psalm
Ps 96,1.3.4-5.7-8.9-10
Priznajte Gospodu moč in slavo.
2. berilo
1 Tes 1,1-5
Delo vere, napor ljubezni in
vztrajnost upanja.
Evangelij
Mt 22,15-21
Dajte cesarju cesarjevo in Bogu
Božje.

25.
oktober

30. nedelja
med letom

1. berilo
2 Mz 22,20-26
Bog pričakuje od nas usmiljenje.
Psalm
Ps 18,2-4.47.51
Ljubim te, Gospod, moja moč in
moja skala.
2. berilo
1 Tes 1,5-10
Služimo Bogu in pričakujmo
njegovega Sina.
Evangelij
Mt 22,34-40
Ljubi Boga in svojega bližnjega.

