je nekdanja socialistična Jugoslavija konec
aprila uradno ugasnila in sta na njenih
ruševinah Srbija in Črna Gora ustanovili
zvezno republiko Jugoslavijo, se je vojna v
Bosni nadaljevala z rušenjem in ubijanjem;
oblegano in obstreljevano je bilo Sarajevo
in tam so pod srbskimi streli padle prve
bošnjaške in hrvaške žrtve. – Za Slovenijo
so na poletnih olimpijskih igrah v Barceloni
naši veslači v dveh kategorijah prejeli prvi
dve bronasti medalji v novi državi. –
Vreme: avgusta je bila huda suša. Tudi
najstarejši kmetje ne pomnijo tako slabe
letine, kakršna je bila letos zaradi
katastrofalne suše. 17. oktobra so obilne
padavine povzročile zelo hiter porast
nekaterih rek, zlasti Vipave, zgornje Save in
Savinje ter Kolpe. Narasla je tudi
Ljubljanica, ki je že popoldne dosegla
kritične vrednosti in začela poplavljati
Ljubljansko barje. 18. oktobra je v Podkraju
padlo 250 mm. Prve jesenske poplave niso
bile izjemne, saj so tokovi, ki so poplavljali,
dosegli le eno- do dvoletne visoke vode,
kar pomeni poplavljanje le v razmeroma
ozkih, najnižjih pasovih ob rekah. Ker je
tam izraba tal prilagojena relativno
pogostim poplavam, ni prišlo do večje
gmotne škode. Komaj deset dni po prvih
poplavah je konec oktobra spet prišlo do
močnih padavin, zaradi katerih so med 29.
oktobrom in 1. novembrom močno narasli
rečni tokovi in ponekod so se pojavili
zemeljski plazovi. Močne padavine so ob
jugozahodnih vetrovih 29. oktobra najprej
zajele zahodno Slovenijo, nato pa je ob
dotoku hladnejšega zraka s severovzhoda
močno
deževalo
predvsem
v
severovzhodni
Sloveniji.
Med
29.
oktobrom in 1. novembrom so močne
padavine in visoke vode povzročile težave
po vsej državi, posebno na območju Celja.

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 ... v Ljubljano prinesel kar italijanski
predsednik Cossiga. V maju je bila
Slovenija sprejeta kot 176. članica v
Organizacijo združenih narodov. Sledila
so članstva v drugih mednarodnih
organizacijah in ustanovah. Po dveh
letih se je poslovila vlada Lojzeta
Peterleta in prepustila mesto levim
pod vodstvom dr. J. Drnovška. Konec
septembra je začel veljati nov denar,
slovenski tolar. V začetku decembra so
bile
prve
parlamentarne
in
predsedniške volitve v samostojni
Sloveniji. Predsednik nove vlade je bil
spet dr. Drnovšek in predsednik države
s petletnim mandatom M. Kučan. – V
začetku junija je bil v Jurovskem Dolu
pri Mariboru v nepojasnjenih in
sumljivih okoliščinah ustreljen 46-letni
Ivan Kramberger. Bil je nekakšen ljudski
tribun, ki je znal nagovoriti preproste
ljudi; med simpatizerji je pridobil
privržence, ki so ga politično podpirali
in zato je - osovražen v nekaterih krogih
– padel pod streli »neznanega« storilca.
- Februarja letos je bilo na podlagi
odločitve notranjega ministrstva iz
registra
slovenskih
državljanov
izbrisanih nekaj manj kot 25.000
nekdanjih jugoslovanskih državljanov:
nekateri iz nekdanjih jugoslovanskih
republik so iz nemarnosti zamudili rok
za prijavo v postopku pridobitve
državljanstva, nekateri so samopašno
verjeli v ponovno jugoslovanstvo,
mnogim se je pa zgodila krivica. Zadeva
je v nadaljevanju dobila epilog na
evropskem sodišču, ki je Sloveniji
naložilo izplačilo odškodnin in ureditev
stanja. Nekateri so se slovenskemu
državljanstvu tudi odpovedali. Čeprav

1. – 15. november 2020 (239)

Oznanilo
župnije Knežak
K TEBI, BOŽJA MATI
V sedanjem dramatičnem položaju, ki je nabit s
trpljenjem in stiskami, ki žalostijo ves svet, se
zatekamo k tebi, Božja Mati in naša Mati, in pribežimo
pod tvoje varstvo. O Devica Marija, obrni torej svoje
milostne oči v nas v tej pandemiji koronavirusa in
potolaži tiste, ki so se izgubili in jokajo zaradi smrti
najdražjih, ki so jih ponekod pokopali tako, da boli
duša. Podpiraj tiste, ki so v stiski zaradi bolnikov,
katerim ne morejo biti blizu, da ne bi širili okužbe. Vlij
zaupanje v tiste, ki so tesnobni zaradi negotov e
prihodnosti in zaradi posledic v gospodarstvu in na
področju dela. Božja Mati in naša Mati, izprosi nam od
Boga, Očeta usmiljenja, da se ta huda preizkušnja
konča in se na obzorje vrneta upanje in mir. Obvaruj
zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so v tem
obdobju negotovosti v prvih bojnih vrstah in tvegajo
svoja življenje, da bi reševali druga življenja. Spremljaj
njihove junaške napore in jim dajaj moči, dobrote in
zdravja. (papež Frančišek)

Dan in svetnik

31. med letom
NEDELJA
1. 11.
VSI SVETI
ponedeljek
2. 11.
Verne duše
torek
3. 11.
Viktorin Ptujski
sreda
4. 11.
Karel Boromejski
četrtek
5. 11.
Zaharija in Elizabeta
petek
6. 11.
Lenart opat
sobota
7. 11.
Engelbert
32. med letom
NEDELJA
8. 11.
Bogomir
ponedeljek
9. 11.
Posvetitev lateranske bazilike

torek
10. 11.
Leon Veliki
sreda
11. 11.
Martin škof
četrtek
12. 11.
Jozafat
petek
13. 11.
Stanislav Kostka
sobota
14. 11.
Jožef Pignatelli
33. med letom
NEDELJA
15. 11.
Albert Veliki

Čas

Mašni nameni

10.00

za župnijsko skupnost;
++Šenkinc Šem 32 in Samsa Šem 7

18.00

++Šajn, Škrlj in Baša Kne 140

18.00

v čast MB za zdravje in trdno vero

18.00

+Slava Novak pn Kne 194a

18.00

++starši in sorodniki

18.00

++sošolci in prijatelji

18.00

++Ivan Sedmak in Ivana Kne 66
ZAHVALNA NEDELJA
za župnijsko skupnost;
++vsi Kne 56

10.00

18.00

++Kragelj

18.00

++Kobal

18.00

+Tinka Rak

18.00

za domovino Slovenijo

18.00

za zdravje pn Nardi

18.00

++Pavel Keš in vsi Kne 94

10.00

za župnijsko skupnost;
++Pepca Živec Bač 31

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. V nedeljah župnik mašuje ob 10.00, na delavnike pa
ob 18.00. Maše, ki ste jih naročili, bodo opravljene brez vaše prisotnosti; lahko pa doma spremljate
večerni prenos maše na radiju ali na tv z molitvijo in z duhovnim obhajilom. Sveto obhajilo lahko
prejmete v cerkvi ob uri sv. maše. Sveta spoved je pred mašo v kapeli; obvezna je maska.

• UKREPI za preprečevanje širjenja koronavirusa se glede na razmere hitro spreminjajo. V
cerkvi se po zadnjih določbah istočasno zadržuje
za osebno molitev ali prejem svetega obhajila
največ do 6 zdravih ljudi, ki so ob vstopu in ob
odhodu razkužili roke, nosijo maske, držijo
potreben odmik; duhovnik mašuje sam, brez
prisotnosti in sodelovanja vernikov. Spoved je
pol ure pred mašo v kapeli. Obhajilo je v nedeljo
ob 9.45 in 10.00, na delavnike pa ob 18.00.
• ZAHVALNA NEDELJA nas spet spominja k
hvaležnosti za darove, ki jih prejemamo po božji
dobroti, po dobroti ljudi in z lastnimi
sposobnostmi. Letos je v ospredju dar zdravja.
Bogu hvala, kdor ga ima; in naj pomaga tistim, ki
bi ga radi imeli. – Hvala vsem faranom, ki ste
prisotni in sodelujete v življenju naše župnije s
svojimi sposobnostmi in darovi: pri bogoslužju in
drugih dejavnostih. Hvala, da materialno
podpirate delovanje župnije in vse cerkve; hvala
vam za darove ob obnovi bačke cerkve sv. Ane.
Še vedno vas prosim, da pomagate poravnati
dolgove za opravljena dela. Hvaležen sem vam
tudi za vse, kar meni osebno storite in mi
podarite, hvala vam tudi za vse molitve za nas
duhovnike. Bog vam povrni!
• OBIČAJNE NABIRKE v nedeljah ni, lahko pa
daste svoj dar za potrebe fare v nabiralnik pod
korom; za druge namene napišite (npr. za
misijone, za maše itd.) na ovojnico in dajte v
nabiralnik. V novembru namesto cvetja in sveč
na grobove svojih dragih darujemo radi mašni
dar za rajne; maše iz tega namena bodo
opravljene tukaj ali jih bom oddal na škofijo za
duhovnike, ki teh darov nimajo dovolj.
• PRATIKA za leto 2021 stane 6,50 €. Marijanski
koledar za prihodnje leto je tudi na voljo. - Pod
zvonikom so na stojalu knjige, ki jih vzemite
domov za branje; lahko jih daste še komu
drugemu.

1.
november

VSI
SVETI

1. berilo
Raz 7,2-4.9-14
Svetih je nad vsako število.
Psalm
Ps 24,1-6
To je rod tistih, ki iščejo Boga.
2. berilo
1 Jn 3,1-3
Sveti gledajo Boga, kakršen je.
Evangelij
Mt 5,1-12
Veliko je plačilo v nebesih.

8.
november

32. nedelja
med letom

1. berilo
Mdr 6,12-16
Kdor išče modrost, jo tudi najde.
Psalm
Ps 63,2.3-4.5-6.7-8
Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.

2. berilo
1 Tes 4,13-18
Vsi bomo deležni vstajenja.
Evangelij
Mt 25,1-13
• ŠALA MALA - Nek človek se je v molitvi tožil, Gospod prihaja, pojdimo mu
zakaj mu Bog nikoli ne oglasi. Končno je Bog naproti.
rekel: »Morda zato, ker sem na najinih srečanjih
jaz edini, ki posluša.«

