zvonjenja dveh zvonov v koriškem zvoniku
(1500 DEM in še drugi stroški za napeljavo)
je župnik prosil Koričane, da bi dali po 100
DEM na družino. Župnijsko srečanje za
stare in bolne je bilo v nedeljo popoldne,
3. oktobra. - Župnik je v dogovoru s
krajevno skupnostjo povabil na čistilno
akcijo pri sv. Barbari za v soboto pred
cvetno nedeljo in ponovno še pred belo
nedeljo. V začetku septembra je potekalo
beljenje v župnišču in v cerkvi na Baču.
Blagoslov veroučnih prostorov je bil v
nedeljo, 12. septembra. Na god sv. Barbare
je bila tam sveta maša ob prenovljenem
oltarju. - Božičnica otroških pevskih zborov
za našo dekanijo je bila na Pregarjah v
nedeljo, 10. januarja, popoldne ob 3h.
Pridružil smo se dekanijskemu romanju na
Sveto Goro, ki je bilo popoldne v nedeljo,
25. aprila. Srebrno mašo je 4. 7. v Zagorju
obhajal domačin, lazarist g. Rudi Štavar.
Dekan Bogdan Berce je blagoslovil
prenovljeni oltar v cerkvi v Zajelšju 12.
septembra. – Na predvečer praznika
apostolov Petra in Pavla je škof Metod v
župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v
Ajdovščini podelil red diakonata domačinu
Petru Černigoju, ki je bil za eno leto
dodeljen v pastoralno pomoč župniku v
Slavini. Na sam praznik je bilo v baziliki
Matere božje na Sveti Gori posvečenje
novomašnikov: Aleš Rupnik je doma iz
Idrije (imenovan za kaplana v Izoli), David
Taljat iz Tolmina (nastavljen za kaplana v
Idriji). - Letos sta umrla dva primorska
duhovnika. V Rimu, kjer je bil na
enoletnem študijskem dopustu, je za
posledicami prometne nesreče (povozil ga
je avto) 6. februarja umrl 66-letni Jožko
Benedetič, doma iz briških Vipolž. Bil je
nekaj let župnik in potem 14 let duhovni
voditelj v malem semenišču v Vipavi, ...

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 1993 V naši župniji so bile letos tri poroke,
krstov je bilo 8, pogrebov pa 25;
nedeljnikov je bilo ob pomladnem
štetju 24. aprila 364 (moških 85, žensk
174 in 105 otrok), obhajil je bilo 16.000;
zmanjšalo se je število naročnikov
verskega tiska; sedaj je naročeno
naslednje število publikacij: (Družina
60, Ognjišče 110, Prijatelj 10,
Misijonska obzorja 10, Mohorjeva
zbirka 10, Družinska pratika 200. Župnik je bil sredi januarja na
večdnevnem na pastoralno- teološkem
tečaju v Rimu. Verouk za otroke je
potekal urejeno, enako mladinska
srečanja. Srečanja za starše so bila v
nedeljah po jutranji maši. Župnik je na
posebno srečanje v nedeljo, 2. maja,
po drugi maši povabil očete
prvoobhajancev. Pri prvem obhajilu 23.
maja ob 8h je bilo 15 otrok. Dekanijsko
srečanje strežnikov je bilo 29. maja v
Hrušici, župnik pa je domače strežnike v
začetku julija popeljal na planinski izlet
v Kamniške hribe. Miklavž je na svoj
god v cerkvi obiskal otroke do 2.
razreda v nedeljo popoldne. Od četrtka
25. do 28. marca je bila duhovna
obnova lanskega ljudskega misijona.
Župnijsko romanje v Padovo je bilo
zaradi javorške veselice preloženo za
teden pozneje: v soboto 4. septembra
sta tja peljala romarje dva polna
avtobusa. Celodnevno češčenje je bilo v
nedeljo 16. maja. V nedeljo, 27. junija
ob 16h je bila maša pri sv. Janezu na
Baču. Za sv. Marjeto, 25. julija, je v
Koritnicah maševal rojak g. Franc Bole;
za to slavje je bila natisnjena
spominska podobica z novim Marijinim
kipom.
Za ureditev električnega

15. – 29. november 2020 (240)

Oznanilo
župnije Knežak
DVE KORONI
Koronavirus se tako imenuje, ker po videzu spominja na
krono (lat. corona). Krona je znamenje oblasti. Ta virus brez
dvoma izkazuje oblast nad našim življenjem. Čeprav je
neviden, vsem ljudem na zemlji narekuje, kaj smemo početi
in kaj ne. Kaže na našo ranljivost, nas spominja na našo
umrljivost in opozarja na neurejen odnos do narave.
Kristjani zaupamo tisti kroni, ki jo nosi križani Jezus na svoji
glavi. Ta krona kaže, kako velik je prepad med človekom in
njegovim Stvarnikom. Zemlja je Božja ustvaritev, ne
človeška. Mi nismo njeni lastniki, ampak le oskrbniki. Ljudje
smo iz življenja drugih naredili pravo godljo in koronavirus
opozarja, da nimamo dveh rajev, enega z Bogom in drugega
brez njega. Vsi smo v isti kaši, pa naj se jezimo in
protestiramo, naj nas je strah in se želimo skriti. V svetu, ki
je prežet z našimi grehi, sta bolečina in trpljenje neizogibna
in vsi smo umrljivi. Pogled na kronanega Kristusa nas lahko
spet spravi z njim, s samim sabo in s svetom okoli nas. On
nam bo odprl pogled za obzorja preko smrti. In tako bo
koronavirus kljub opustošenju služil zdravemu namenu.
(prim. J. C. Lennox, Kje je Bog v času koronavirusa?)

Dan in svetnik

33. med letom
NEDELJA
15. 11.
Albert Veliki
ponedeljek
16. 11.
Marjeta Škotska
torek
17. 11.
Elizabeta Ogrska
sreda
18. 11.
Roman Cezarejski
četrtek
19. 11.
Matilda redovnica
petek
20. 11.
Edmund kralj
sobota
21. 11.
Darovanje Device Marije
34. med letom
NEDELJA
22. 11.
KRISTUS KRALJ
ponedeljek
23. 11.
Klemen papež
torek
24. 11.
Vietnamski mučenci
sreda
25. 11.
Katarina Aleksandrijska
četrtek
26. 11.
Leonard Portomavriški
petek
27. 11.
Modest in Virgil
sobota
28. 11.
Katarina Laboure
1. adventna
NEDELJA
29. 11.
Radogost škof

Čas

Mašni nameni

10.00

za župnijsko skupnost;
++Pepca Živec Bač 31

18.00

++Tomšič in Joža Jaksetič

18.00

+Antonija Žužek 30 dan

18.00
18.00

++Marija, Anton Šem 60
++starši in otroci
doma in po svetu Slavec Bač 155

18.00

+Emilija Tomšič Kne 132

18.00

++cerkveni pevci

10.00

za župnijsko skupnost

18.00

++Kor 38

18.00
18.00

++vsi pn Marjeta Šebjan
++starši Alojzija, Franc Urbančič
in Sašo Bač 78a

18.00

+Matija Šircelj obl Kne 107

18.00

+Tinka Rak pn Nardi

18.00

+Antonija Tomšič Kne 137

10.00

za župnijsko skupnost

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.

• KORONAVIRUS - Navodilo škofov za ravnanje v
cerkvenem okolju: molimo za zdravje. Maše z
ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane in jih lahko
spremljamo po medijih, prejmimo duhovno obhajilo.
Po dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo
dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu
verniku oziroma eni družini. V cerkvi je do
nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega
vernika ali ene družine ali istega gospodinjstva. Spovedovanje je dovoljeno po predhodnem
dogovoru. Kateheza (verouk) se izvaja na
daljavo. Župnijska pisarna je odprta za srečanje z
eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom.

15.
november

33. nedelja
med letom

1. berilo Prg 31,10-13.19-20.30-31
Vrednost vsakdanjega dela.
Psalm
Ps 128,1-2.3.4-5
Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda.
2. berilo
1 Tes 5,1-6
Apostol spodbuja k budnosti.
Evangelij
Mt 25,14-30
Zvestoba v malem bo nagrajena.

• TEDEN KARITAS od 23. do 29. 11. z naslovom
Slišim te! nas želi odpreti za stiske ljudi, ki so letos
zaradi epidemije željni naše pozornosti in pomoči. Že
v nedeljo, 15. 11., ko je 4. svetovni dan ubogih, nas
sveti Oče Frančišek v svoji poslanici nagovarja k
dobroti z besedami svetega pisma: Ponudi svojo roko
siromaku. V tednu Karitas letos ne bo običajnega
romanje sodelavcev Karitas na Slomškovo Ponikvo.
Tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote bo v
sredo, 25. 11., preko medijev povabil vse, da s svojim
darom
pripomoremo k lajšanju pomanjkanja
slovenskim družinam v stiski. Hvala!
• 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.
• MIKLAVŽ se letos vrača v družinsko okolje; vabim
vse, ne le starše, da se pozorno spomnite koga iz
vaše okolice in ga prijetno presenetite. Adventni
koledar, ki smo ga prejšnja leta zaupali Miklavžu, da
ga je prinesel otrokom, starši vzemite pod zvonikom;
na božični večer bodo otroci svoj dar za vrstnike v
misijonih prinesli k jaslicam.
• PRATIKA za leto 2021 stane 6,50 €. Marijanski
koledar za prihodnje leto je tudi na voljo. Hvala za
»pober«, za vaš dar župniku! Bog vam povrni.- Pod
zvonikom so na stojalu knjige, ki jih vzemite domov za
branje; lahko jih daste še komu naprej.
• ŠALA MALA - Deklica vpraša mamo: »Mami, ali je
res, da se spremenimo v prah, ko umremo?«
»Seveda,« odvrne mama. Deklica, zadovoljna z
odgovorom, gre v svojo sobo in kmalu jokajoče prihiti
nazaj: »Mami, mami, pridi hitro v mojo sobo! Pod
mojo posteljo je mrtvec!«

22.
november

KRISTUS
KRALJ

1. berilo
Ezk 34,11-12.15-17
Gospod je pastir in sodnik.
Psalm
Ps 23,1-6
Gospod je moj pastir, nič mi ne
manjka.
2. berilo
1 Kor 15,20-26.28
Kristus bo izročil kraljevanje Očetu.
Evangelij
Mt 25,31-46
Kristus pride sodit v slavi.

