Po vožnji s "papamobilom" je šel
sveti oče na čudovito pripravljen
oder in s koprskim škofom
Metodom je najprej nekaj minut
molče
molil
pred
podobo
Svetogorske Matere božje. "Sveti
oče, obrazi mladih žarijo, ker
morejo
velikonočno
veselje
dopolniti z radostjo, da lahko s
Petrom gredo naproti vstalemu
Gospodu," je dejal škof Metod
papežu v pozdrav. "Na vaš 76.
rojstni dan, poln blagoslova iz
nebes, smo zbrani tu v družinskem
vzdušju iz ljubezni do Kristusa, do
božje Matere Marije in do Vas, sveti
oče, da Vas poslušamo in skupaj z
Vami praznujemo. Tu so mladi v
sozvočju s papežem, ki jih razume,
ker ima sam mladostno srce." Te
škofove besede so mladi potrdili z
bučnim ploskanjem in izrekli
pozdrav papežu: "Veseli smo, da ste
prišli k nam. Sedaj, ko vidite, kje
živimo, kakšna so naša mesta in
vasi, kakšna je naša dežela in
zgodovina, kakšni smo mi, nas boste
še lažje razumeli in nam postali še
bližji. Posebno pa smo veseli zato,
ker bomo lahko z Vami obhajali Vaš
življenjski jubilej." "To je dan, ki ga
je naredil Gospod". Z besedami tega
velikonočnega psalma je papež
Janez Pavel II. začel svoj "pogovor" z
mladimi. Pred tem je bilo besedno

bogoslužje. Sledila so tri vprašanja, ki
so jih svetemu očetu zastavili
zastopniki mladih na Slovenskem:
radi bi vedno trdno upali, pa nas
večkrat zajame strah; kako moremo
graditi Cerkev; kaj naj storimo, da bo
vera navdihovala naše življenje?
Odgovore na ta vprašanja je sveti oče
vključil v svoj nagovor, ki ga je začel s
priznanjem, da je vesel, ker lahko z
mladimi praznuje svoj 76. rojstni dan.
"Rojstni dan in dan krsta nas
spominjata na dar življenja in na
mladost vere, ki jo Bog nenehno
obnavlja. Zato se veselim, ker lahko
danes z vami razmišljam o tem, kar je
najbolj značilno za mladost, namreč o
smislu življenja in o poklicanosti." V
drugi polovici nagovora je odgovoril
na zastavljena vprašanja. Zdravilo
zoper strah in vir upanja je vstali
Kristus, "ki nenehno vstopa v
dvorano zadnje večerje". Cerkev
moramo graditi tako, da postanemo
"živi kamni" občestva, ki se s
pomočjo bogoslužja, kateheze in
bratskega življenja v skupnosti vedno
tesneje povezuje s Kristusom. Na
tretje vprašanje pa je odgovoril, da
ne bo razkoraka med vero in
življenjem, če "Jezus za vas postane
oseba, za katero je vredno zastaviti
vse življenje. Dovolite mu, naj vstopi
v vaše načrte, v vsako vašo
dejavnost.« Nagovoru je sledila
potrditev v veri, ki je del ...

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.
Župnija Knežak TRR SI 56 0432 1000 2903 718
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Oznanilo
župnije Knežak
DAN ČEŠČENJA
Sveto mašo ali evharistijo, skrivnost vere, presveti zakrament je
Kristus zapustil svoji Cerkvi v spomin na svojo smrt in vstajenje
in da je vedno z nami. Zato kristjani obhajamo sveto mašo vsak
dan, slovesneje v nedeljah. Dragocenemu in presvetemu
zakramentu se verni klanjamo in ga častimo v obredih, kjer so se
združile in pomešale prvine bogoslužja in ljudske pobožnosti: ko
gremo mimo cerkve, se pokrižamo; stopimo v cerkev na obisk
Najsvetejšega in pokleknemo, se pokrižamo in zmolimo. V
cerkvah, ki so pripadale kakšni redovni skupnosti, se je že nekdaj
opravljala daljša in bolj urejena molitev pred najsvetejšim, t. im.
večno ali štirideseturno češčenje. V preprostejši in krajši obliki je
prešlo v župnijske cerkve. V ljubljanski škofiji, ki ji je do rapalske
razmejitve pripadala naša župnija, se je leta 1904 uredilo
celodnevno češčenje tako, da je vsak dan v letu prišla na vrsto
določena župnija. Od takrat je 12. maj dan češčenja v naši
župniji. Po drugi svetovni vojni se je dan češčenja prenesel na
bližnjo nedeljo in celodnevno češčenje se je skrčilo na nekaj ur ali
še manj; zadnji dve leti smo zaradi kovida še to opustili. – Druga
oblika češčenja je procesija na praznik Svetega
Rešnjega telesa in krvi (ali na naslednjo nedeljo).
Procesija je slovesen sprevod vernikov, ki
spremljajo Najsvetejše po določeni poti in na raznih
krajih prosijo blagoslova in božjega varstva zase,
svoj kraj, domovino in ves svet. Slovesni obhod
polepšajo zastave, cvetje, petje, molitev in zvonovi.

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

SVETA TROJICA
NEDELJA
30. 5.
Kancijan mučenec
ponedeljek
31. 5.
Obiskanje Device Marije
torek
1. 6.
Justin mučenec
sreda
2. 6.
Erazem škof
četrtek
3. 6.
Sveto Rešnje telo in kri
1. petek
4. 6.
Peter Veronski
sobota
5. 6.
Igor knez
10. med letom
NEDELJA
6. 6.
Gilbert opat
ponedeljek
7. 6.
Robert opat
torek
8. 6.
Medard škof
sreda
9. 6.
Primož in Felicijan
četrtek
10. 6.
Bogumil Poljski
petek
11. 6.
Srce Jezusovo
sobota
12. 6.
Marijino brezmadežno srce
11. med letom
NEDELJA
13. 6.
Anton Padovanski

8.00
10.00
14.00

za župnijsko skupnost
++Anton Tomšič in vsi Bač 151
šmarnice

19.30
19.30
20.00

v čast Materi Božji
+Slavica Novak Kne
seja ŽPS

19.30

++Škrlj in Tomšič Kne 134

19.30

+Antonija Tomšič Lukova Kne 38

19.30

++Hermina, Franc Šorc Kne 82

19.30
8.00
10.00

+Stipo Ćošić obl Kne 97
++Ivanka, Jože Šajn Bač 50
za župnijsko skupnost
TELOVSKA PROCESIJA

19.30

+Tone Škrlj pn Bač 27

19.30

+Marija Tomšič Rim 30 dan

19.30

+Rudolf Šušter pn Kne 2b

19.30

pn Marjeta

19.30

++Katarina in vsi Česnik Bač 85
++Marta Delost, Marija in Anton Perenič
pn Kne 66a
++Domina Tomšič in vsi Strle Bač 58
(Šem) za župnijsko skupnost
PRAZNOVANJE SV. VIDA

19.30
8.00
10.00

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. V župnijski cerkvi v Knežaku
je lahko pri maši 40, na podružnicah pa 10 ljudi (družin, mehurčkov).

• SEJA ŽPS bo v torek, 1. junija, ob 20.00.
Pomenili se bomo o volitvah novih članov.
Na seji gospodarskega sveta v sredo, 19.
5. je bil sprejet in potrjen obračun za leto
2020, kjer je še nekaj dolga iz opravljenih
del. Nameravamo popraviti obzidja in
cerkev sv. Jeromna. Zato bomo zbirali
sredstva pri nedeljskih mašah in pri
prazničnih ofrih. Hvala vsem darovalcem.
• PRAZNIK ČEŠČENJA svete Evharistije
- svetega Rešnjega telesa in krvi - bo v
četrtek (po maši molitev pred Najsvetejšim
in blagoslov); procesija Svetega Rešnjega
telesa bo prihodnjo nedeljo po drugi maši.

30. maj

SVETA TROJICA

1. berilo
5 Mz 4,32-34.39-40
Gospod je edini Bog v nebesih in na
zemlji.
Psalm
Ps 33,4-5.6.9.18-19.20.22
Blagor narodu, ki ima Boga za
Gospoda.
2. berilo
Rim 8,14-17
Prejeli smo duha posinovljenja.
Evangelij
Mt 28,16-20
Jezus naroči krščevati v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha.

• PRVO SVETO OBHAJILO in zaključek
verouka
bo
20.
junija,
(11
prvoobhajancev), predstavili se bojo
prihodnjo nedeljo med mašo ob 10.00.
Birma bo 10. oktobra (27 birmancev).
• NAVODILA v času epidemije: v farni
cerkvi je lahko hkrati do 40 ljudi oz. družin,
na podružnicah 10, medsebojna razdalja
1,5 m, obvezna maska, razkuževanje in
prezračevanje prostora. Dovoljeno je petje
pevskega zbora in ljudsko petje.
• ČIŠČENJE IN KRAŠENJE farne
cerkve – na oglasni deski je seznam.
Skupine se menjajo na 14 dni. Hvala za
sodelovanje!
• ŠALA MALA – Učiteljica slovenščine
enemu od bratov v 4. razredu: Tvoj spis z
naslovom Naš pes je čisto enak spisu
tvojega brata iz 6. razreda. Si prepisal od
njega? - Kaj morem, učiteljica, če pa
imava oba istega psa.

6. junij

10. nedelja med letom

1. berilo
1 Mz 3,9-15
Sovraštvo bom naredil med tvojim
in ženinim zarodom.
Psalm
Ps 130,1-2.3-4.5-6.7-8
Pri Gospodu je dobrota, pri njem je
obilje rešitve.
2. berilo
2 Kor 4,13-5,1
Verujemo, zato govorimo.
Evangelij
Mr 3,20-35
Hudi duh bo premagan.

