romanja na Koroško (Vrbsko jezero in
obisk Osoj). V mladinski skupini se je
zbiralo 10 mladih in poleti jih je župnik
povabil na teden duhovnosti v Stržišče
in na zaključno srečanje vseh
udeležencev konec avgusta v Logu pri
Vipavi. Župnik je poskrbel za srečanja in
nanje vabil: župnijski pastoralni svet in
pevski zbor, starše birmancev in
prvoobhajancev (posebej še očete) in
starše drugih veroučnih skupin. Od
januarja do marca je obiskal družine po
vaseh, ostarele in bolnike v postu in
adventu. Obnove in druga dela: Na Baču
so prekrili streho na cerkvi sv. Ane,
prebarvani so bili trije zvoniki (v
Knežaku, na Baču in v Koritnicah), v
Knežaku je bila z darovi vernikov na
križišču pri gasilskem domu znova
pozidana kapelica Žalostne Matere Božje
in blagoslovljena ob procesiji sv.
Rešnjega telesa na prvo junijsko nedeljo.
V spodaj navedenem zapisu v Družini
stoji: »Sredi Knežaka je lična kapelica s
kipom Žalostne božje Matere. Domačini
vedo povedati, da so jo 3. decembra
1953 porušili, češ da ovira vaški promet;
soseda je kip hranila do nedavnega, ko je
– po sklepu vse vaške skupnosti –
postavljena nova kapelica, prijazna in
primerna za naš čas. V vseh časih se je
ob stari kapeli zaustavila procesija ob
prazniku svetega Rešnjega telesa,
duhovnik je prebral evangelij ter z
Najsvetejšim podelil blagoslov na vse
štiri strani. Nova kapela je bila pobuda še
za Bačane, da so še oni temeljito obnovili
vaško kapelico Srca Jezusovega, ki je
nekoč tudi bila poškodovana.« Na shod
sv. Ane pa je bila tudi ta blagoslovljena.

27. december 2020 – 10. januar 2021 (243)
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 - na
reki Neretvi. Še iz naših krajev: V
marcu letos je na mejnem prehodu
Fernetiči neki Bajazid Ahmić, obložen z
eksplozivom in vžigalniki nekaj dni
grozil s samorazstrelitvijo. Protestiral je
proti vojni v Bosni in Hercegovini. V
trenutku nepazljivosti so ga pred
novinarsko
javnostjo
bliskovito
onesposobili koprski policisti. 21.
novembra je na Inštitutu Jožef Štefan
začela delovati prva slovenska spletna
stran. - 1994 – To leto smo imeli v
kneški župniji 5 krstov, 6 porok in 27
pogrebov. V nedeljah je prišlo k maši
113 otrok, 86 moških in 178 žensk
(skupaj vseh 378). K verouku je
prihajalo 138 otrok:
največ iz 5.
razreda (22), najmanj iz 8. razreda (9).
Pri prvem obhajilu, ki je bilo 8. maja,
je bilo
12 otrok iz 2. razreda.
Ministrantov je bilo 15. S petjem so pri
bogoslužju sodelovali, poleg odraslih
pevcev v mešanem zboru, tudi otroci iz
otroškega zbora. V začetku januarja so
dekanijski otroški pevski zbori imeli
tukaj koncert božičnih pesmi. Za vaje
in glasbeno pripravljalnico mladih
organistov je bil s pomočjo škofije
nabavljen rabljen pianino in v začetku
marca je župnik poskrbel za
uglaševanje.
Oblikoval se je tudi
mladinski pevski zbor, ki sodeluje
občasno pri bogoslužju. Poleti je bil
tabor za strežnike v Klancu pri Kozini.
Junija jih je župnik popeljal – skupaj z
nekaterimi župnijskimi sodelavci - na
Vršič in julija še na Višarje. Udeležili
smo se dekanijskega romanja na Sveto
Goro (24. aprila) in jeseni župnijskega

Oznanilo
župnije Knežak
Z OČETOVIM SRCEM
Jožef sprejme Marijo, ne da bi postavljal preventivne pogoje. Zaupa
angelovim besedam. »Plemenitost njegovega srca ga je naučila, da je
to, kar se je naučil po postavi, podredil ljubezni; in danes, v tem svetu,
v katerem je psihično, besedno in fizično nasilje nad ženskami očitno,
se Jožef predstavlja kot lik spoštljivega in nežnega moža, ki se kljub
temu, da nima vseh podatkov, odloči za Marijin ugled, dostojanstvo in
življenje. V njegovem dvomu, kako naj se najbolje odloči, mu je Bog
pomagal izbrati tako, da je razsvetlil njegovo presojo.« V življenju se
velikokrat zgodijo stvari, katerih pomena ne razumemo. Pogosto je
naš prvi odziv razočaranje in upor. Jožef svoja razmišljanja pušča ob
strani ter naredi prostor za to, kar se dogaja, in ne glede na to, kako
zelo skrivnostno se lahko zdi njegovim očem, to sprejme, prevzame za
to odgovornost in se pomiri s svojo zgodovino. Če se ne pomirimo s
svojo zgodovino, nam ne bo uspelo narediti niti naslednjega koraka,
ker bomo vedno ostajali talci svojih pričakovanj in posledičnih
razočaranj. Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da
pojasnjuje, ampak takšno, da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, iz
te pomirjenosti lahko zaslutimo večjo zgodovino,
globlji pomen. (…) Jožef ni pasivno v usodo vdan
človek. Njegova vloga je pogumna in močna.
Sprejemanje je način, po katerem se v našem
življenju kaže dar moči, ki prihaja od Svetega Duha.
Samo Gospod nam lahko da moč, da sprejmemo
življenje tako, kot je, z vsemi protislovji,
frustracijami in razočaranji.
(papež Frančišek)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

Sveta družina
8.00
za župnijsko skupnost;
NEDELJA
27. 12.
10.00
++Franc in vsi Tomšič Kor 28
Janez Evangelist
ponedeljek
28. 12.
Nedolžni otroci
18.00
(Bač) ++Spetič Bač 143
torek
29. 12.
Tomaž Becket
18.00
+Anton Štembergar Kor 16
sreda
30. 12.
Feliks papež
18.00
+Rudolf Tomšič 30 dan
četrtek
31. 12.
Silvester papež
18.00
++Marija, Anton Okički
novo leto
1. 1.
10.00
v čast Materi Božji in angelom varuhom
MARIJA SVETA BOŽJA MATI 17.00
++Alojz Penko in vsi Kne 35
sobota
2. 1.
14.00
(Šem) pogreb +Frančiška Vrh
Bazilij in Gregor
18.00
+Robert Batista Kne 11
2. nedelja
8.00
za župnijsko skupnost;
PO BOŽIČU
3. 1.
10.00
v dober namen
Genovefa
ponedeljek
4. 1.
Angela
18.00
(Kor) za zdravje
torek
5. 1.
Milena
18.00
v dober namen
sreda
6. 1.
++Černetič Kne 8
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 18.00
četrtek
7. 1.
18.00
(Šem) +Frančiška Vrh osm
Rajmund Penjafortski
petek
8. 1.
Severin
18.00
++Marija, Anton Česnik Kne 78
sobota
9. 1.
+Bruno Jenko obl Kne 2
Štefan mučenec
18.00
JEZUSOV KRST
8.00
za župnijsko skupnost;
NEDELJA
10. 1.
10.00
++Šabec Bač 63 in Milavec Selce 44
Gregor iz Nise
V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. Pri maši v kneški cerkvi je lahko 15
ljudi oz. družin, v cerkvah na Baču, v Koritnicah in v Šembijah po 6.

• V LETU 2020 je bilo pri nas 11 krstov in 17
pogrebov ter nobene poroke; nedeljnikov je bilo
pred spomladansko epidemijo okoli 130, v
poletnem času je prišlo k maši do 80 ljudi, za
božične praznike po 30 pri vsaki maši. Pri verouku
sta bila v začetku septembra 102 otroka. Ko se
bodo razmere uredile, bomo nadaljevali verouk in
se s 3. veroučno skupino pripravili na prvo
obhajilo. Hvala otrokom in staršem za dosedanje
sodelovanje pri postavitvi zunanjih jaslic.
• FINANCE – Poleg običajnih stroškov in nabirk
za potrebe škofije smo zbirali sredstva za dve večji
deli: obnova sv. Ane na Baču (36.650 €) in
elektrifikacija zvonjenja pri sv. Barbari (4.325 €).
Ostaja dolg 18.000€. Od septembra ste v
nabiralnike, v košaro, ob pogrebih ali župniku
neposredno dali 4.435 €. Hvala tudi za pober.
• TRIKRALJEVSKA AKCIJA je bila prejšnja leta
najpomembnejša nabirka za pomoč našim
misijonarjem po svetu. Letos bodo v cerkvi na
voljo nalepke in položnice; svoj dar boste lahko
dali v označen nabiralnik.
• NAVODILA za bogoslužje v kneški cerkvi. Svete
maše z ljudstvom se obhajajo ob upoštevanju vseh
preventivnih ukrepov. Vsak je sam odgovoren za
zaščito pred morebitno okužbo. Bolni in ostareli naj
svete maše spremljajo po medijih, prejmejo
duhovno obhajilo, berejo Božjo besedo, opravijo
dobro delo in posvetijo čas molitvi. V kneški cerkvi
je lahko 15 ljudi oz. družin. Za nedelje prisotnost
sporočite župniku najkasneje uro pred mašo na
041 338 915. Med sveto mašo v skladu z vladnim
odlokom ni nobenega petja in zunaj ob cerkvi
nobenega zadrževanja oz. druženja ljudi (npr.
poslušanje svete maše pred cerkvijo). Spoved je
pol ure pred mašo v spovednici ali kapeli. Cerkveni
pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo;
vernike pa vabimo, da svoje rajne sorodnike
pokopljejo na klasičen način v krsti. Verouk in
druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na
daljavo. Župnijska pisarna je odprta za srečanje z
eno osebo ali eno družino. Škofje vsem priporočajo
več molitve in aplikacijo #OstaniZdrav.

27.
december

SVETA DRUŽINA
nedelja

1. berilo
1 Mz 15,1-6; 21,1-3
Dedič bo tvoj lastni sin.
Psalm
Ps 105,1-6.8-9
Gospod se spominja svoje zaveze.
2. berilo
Heb 11,8.11-12.17-19
Abrahamova, Sarina in Izakova
vera.
Evangelij
Lk 2,22-40
Otrok je rastel in bil vedno bolj poln
modrosti.

3.
januarja

2. nedelja
po Božiču

1. berilo
Sir 24,1-4.8-12
Božja Modrost prebiva med
izvoljenim ljudstvom.
Psalm
Ps 147,12-15.19-20
Beseda je meso postala in se
naselila med nami.
2. berilo
Ef 1,3-6.15-18
Vnaprej nas je določil za
posinovljenje po Jezusu.
Evangelij
Jn 1,1-18
Beseda je meso postala in se
naselila med nami.

