prenova naše škofije. Molitveno srečanje
vernikov za to delo je bilo sredi marca na
Sveti Gori in naslednjo nedeljo v Strunjanu.
Drugo škofijsko zborovanje je potekalo 16.
oktobra na Mirenskem Gradu. Za obe
škofijski zborovanji je bilo pripravljenih 13
dokumentov, ki so v prvem delu ugotavljali
in analizirali stanje, v drugem delu osvetlili
vsebino z lučjo Svetega pisma in
cerkvenega učiteljstva, v tretjem delu pa
odprli aktualna pastoralna vprašanja in
nakazali rešitve. Na prvem zborovanju, ki
je bilo lani, 28. novembra, na Mirenskem
Gradu je bila vsebina naslednja:
katehumenat ali uvajanje odraslih v
krščanstvo;
zakramenti uvajanja v
krščanstvo (otroci); Gospodov dan v Škofiji
Koper; majhne župnije; mladi, vera in
Cerkev; škofijski in redovni duhovniki. Na
drugem zborovanju, letos, so prišle na
vrsto
naslednje
vsebine:
župnijski
pastoralni sveti; Karitas v naši delni Cerkvi;
predzakonska pastorala kot izhodišče za
prenovo pastorale zakona in družine;
cerkveni pevci, petje in glasba; pastorala
bolnikov in invalidov v luči prenove;
starejši v naši škofiji. Dokumenti zborovanj
so bili objavljeni v posebnih brošurah. Letošnji dar za oljčne vejice, ki so jih na
župnije dostavile istrske župnije, in dar ob
zahvalni nedelji je bil namenjen gradnji
nove cerkve v Luciji pri Portorožu. - Druga
izdaja rimskega misala v slovenskem jeziku
je prišla v naše cerkve in misal smo začeli v
uporabljati letos na prvo postno nedeljo,
28. februarja. Na podružnicah so še naprej
v rabi knjige prve izdaje misala v
slovenščini iz leta 1976. V roke smo dobili
slovensko izdajo Katekizma katoliške
Cerkve. V tej obsežni knjigi, ki je v glavnem
delo kardinala J. Ratzingerja, je zbrana
katoliška versko doktrina o vseh ...

29. november – 13. december 2020 (241)
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 ... kjer
je mnogim pomagal do
duhovniškega poklica. Nato je bil 6 let
župnik v Solkanu in potem ponovno
imenovan za duhovnega voditelja,
tokrat v ljubljanskem bogoslovju, kjer je
6 let oblikoval duhovno podobo mladim
duhovnikom. Rajni Jožko je bil dober in
razgledan duhovnik, iskan duhovni
voditelj, dober pridigar in ljudski
misijonar, pisec pastoralnih in duhovnih
člankov v Družini in drugih verskih
publikacijah. – Na veliki torek, 6. aprila,
je v izolski bolnišnici umrl upokojeni
župnik v Matenji vasi in trnovski rojak,
81-letni Vladimir Šircelj. Blag in umirjen
je med vojno deloval na Golcu in potem
v Hrušici, kjer je pogumno posredoval,
da Nemci niso požgali vasi. Od 1969 je
bil župnik v Jelšanah in potem 11 let v
Matenji vasi, kjer so se od njega
poslovili na veliki četrtek, pokopan pa
je na trnovskem pokopališču. Škof
Metod se mu je med krizmeno mašo v
koprski stolnici iskreno zahvalil za
njegovo pokončnost, urejenost ter za
vse, kar je skozi 56 let duhovništva
dobrega naredil za božje kraljestvo.
Zelo odmevna je bila novica o nasilni
smrti 83-letnega župnika v Zapogah pri
Vodicah Franceta Rozmana (ljubljanska
nadškofija). Vlomilca naj bi po podatkih
kriminalistične ovadbe splezala v
župnišče skozi okno. Spečega župnika
naj bi najprej poskušala omamiti z
etrom, nato pa sta se nad njim znesla
še z udarci. Župniku, hudemu srčnemu
bolniku, je naposled odpovedalo srce.
Pristojne službe so ovadile osumljenca,
vendar je bil postopek zaradi
pomanjkanja dokazov ustavljen. – Letos
se je nadaljevala duhovna in pastoralna

Oznanilo
župnije Knežak
VEROUK + JASLICE
Hvala, starši, ki poleg svojega dela, običajnih skrbi za dom
in družino v kovid-situaciji temeljito spremljate tudi šolanje
vaših otrok na daljavo. Nekateri ste spraševali, kaj bo z
veroukom, kje dobiti kakšne materiale za otroke (npr.
filme). Hvala, da želite v vaši družini sami in z otroki
ohranjati vašo duhovno razsežnost. Staršem (nekaterih
naslovov, žal, nimam ali pa so napačni) sem poslal nekaj
navodil in potrebnih povezav: Slovenski katehetski urad
sku@rkc.si in Urad za stike z javnostjo SŠK info@rkc.si. Ob
upoštevanju ukrepov za preprečevanje kovid-okužbe –
bomo tudi letos zunaj ob cerkvi, kot običajno, postavili
jaslice. V pripravo bi radi pritegnili čim več sodelavcev.
Predlagamo staršem in otrokom, da za te skupne jaslice
naberete nekaj maha (nekaj zaplat), prevzamete električno
napeljavo in lučke, postavite hlevček, potem je na vrsti
smrekica, mah, obstoječe figure in
izdelki, ki jih še predlagam: 3r naredi
angelčke, vsi otroci svojo hišo in njene
prebivalce (sestavimo našo vas), vsi
župljani svojo sliko (najbolje risba,
lahko tudi selfi). Javite mi, kdo bo kaj
prevzel. Popis bo na župnijski spletni
strani.

Dan in svetnik

1. adventna
NEDELJA
29. 11.
- nedelja karitas ponedeljek
30. 11.
Andrej apostol
torek
1. 12.
Karel de Foucauld
sreda
2. 12.
Vivijana mučenka
četrtek
3. 12.
Frančišek Ksaver
petek
4. 12.
Barbara mučenka
sobota
5. 12.
Sava opat
2. adventna
NEDELJA
6. 12.
Nikolaj škof
ponedeljek
7. 12.
Ambrož škof
torek
8. 12.
BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE
MARIJE

sreda
9. 12.
Valerija mučenka
četrtek
10. 12.
Loretska Mati Božja
petek
11. 12.
Damaz papež
sobota
12. 12.
Devica Marija iz Guadalupe
3. adventna
NEDELJA
13. 12.
Lucija mučenka

Čas

Mašni nameni

10.00

za župnijsko skupnost

18.00

pn Bač

18.00

v čast sv. Antonu

18.00

+Rudi Povšič osm

18.00

++Fani in Pepi Jazbec Kne 140

18.00

++Franc Keš in starši Kne 102

18.00

v čast Materi Božji

10.00

za župnijsko skupnost;
++Tomšič in Kovačič Bač 31

18.00

za zdravje Kne 2b

18.00

v čast Materi Božji za zdravje

18.00

+Jožefa Šajn obl Kne 157

18.00

++Milka, Joško in vsi Maljavec Jelšane 60

18.00

++Martina, Andrej Fatur Kne 1c

18.00

++Majda Cencič in starši Kor 37

10.00

za župnijsko skupnost;
+Jožefa Vrh 30 dan

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.

• ADVENT začenjamo danes; doma postavite
kakšno znamenje (križ, Marijina podoba, adventni
venec, prižgana svečka), ki bo spodbuda pri
molitvi, branju sv. pisma ali spremljanju duhovnega
programa na tv, radiju.
• KARITAS – Letošnji teden in današnja nedelja
karitas sta z geslom Slišim te! v znamenju posluha
za ljudi in družine v stiski. Hvala, ker prisluhnete
njihovem krikom po pomoči.
• MIKLAVŽ se letos vrača v družinsko okolje;
vabim vse, starše in otroke, da se koga spomnite in
ga morda presenetite s telefonskim klicem.
Adventni koledar, ki smo ga prejšnja leta zaupali
Miklavžu, da ga je prinesel otrokom, lahko vzamete
pod zvonikom; na božični večer bodo otroci svoj
dar za vrstnike v misijonih prinesli v cerkev k
jaslicam.
• KORONAVIRUS - Navodilo škofov za ravnanje v
cerkvenem okolju: molimo za zdravje. Maše z
ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane in jih
lahko spremljamo po medijih in prejmemo
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. - Župnijska pisarna je
odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino oz.
enim gospodinjstvom. - Kateheza (verouk) se
izvaja na daljavo (link na župnijski strani; tam tudi
vabilo za postavitev zunanjih jaslic). • 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.
• PRATIKA za leto 2021 stane 6,50 €. Marijanski
koledar za prihodnje leto je tudi na voljo (2 €).
Hvala za »pober« - 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 - Klemen piše domačo nalogo in
vpraša očeta, ki gleda dnevnik: »Oči, kje je
Afrika?« »Ne vem, sine, mamica je pospravljala.«

29.
november

1. adventna
nedelja

1. berilo
Iz 63,16-17.19;64,2-7
Zahrepenimo po Odrešeniku.
Psalm
Ps 80,2-3.15-16.18-19
Razjasni svoj obraz nad nami.
2. berilo
1 Kor 1,3-9
Pričakujemo našega Gospoda
Jezusa Kristusa.
Evangelij
Mr 13,33-37
Čujmo, ker ne vemo, kdaj pride
hišni gospodar.

6.
december

2. adventna
nedelja

1. berilo
Iz 40,1-5.9-11
Pripravimo pot Gospodu.
Psalm
Ps 85,9-10.11-12.13-14
Pokaži nam, Gospod, svojo
dobroto!
2. berilo
2 Pt 3,8-14
Pričakujemo nova nebesa in novo
zemljo.
Evangelij
Mr 1,1-8
Izravnajmo steze za Gospoda.

