krstnega
obreda.
Pred
tem
dejanjem je sveti oče izročil
skavtom baklo, prižgano ob
velikonočni sveči, skavti pa so jo
ponesli med mlade kot "štafetno
palico" žive vere. Baklo so izdelali
skavti v novogoriškem stegu in v
njihovem imenu jo je iz papeževih
rok sprejela 15 letna skavtinja
Marija. Po prošnjah za vse potrebe
v več jezikih in vesoljni molitvi
očenaša, so mladi, oblečeni v
narodnih nošah, prinesli svetemu
očetu darove primorske zemlje in
njenih ljudi: sol, oljčno olje, pšenico
v rasti, pršut, vino, sir, češnje,
jabolka, prt iz idrijskih čipk, narejen
po meri oltarja v papeževi zasebni
kapeli. Postojnski župan Josip Bajc
je v spomin na kraj, kjer je obhajal
svoj "najlepši" rojstni dan, papežu
podaril sliko z motivom iz
Postojnske jame. Sveti oče se je
raznežil, ko je k njemu prihitelo
osem otrok iz župnije Matenja vas,
na katerem ozemlju je postojnsko
letališče, ki so nosili v rokah deset
metrov dolgo kito iz šmarnic in mu
jo ovili okrog vratu. Morje src je
znova
vzvalovilo
v
kipečem
navdušenju. oglasila se je voščilna
pesem: "Happy birthday to you!"
Papež je v šali dejal: "Nisem vedel,
da ste Američani. Zmeraj sem mislil,
da ste Slovenci!" Mladi so mu v

odgovor zapeli voščilo še v
slovenščini. Operni pevec Marko
Kobal je svetemu očetu zapel
staroslovansko voščilo "Mnogaja
ljeta", vsi navzoči pa priljubljeno
slovensko "Kol'kor kapljic, tol'ko let".
"Hvala mladim! Hvala Sloveniji!" je
ponavljal papež, ki se kar ni mogel
posloviti. - Pozneje so zapisali, da je
bilo to srečanje s papežem na
letališču pri Postojni 'čustveni’ višek
prvega obiska papeža sv. Janeza
Pavla II. v Sloveniji. Še nekaj
pomembnih papeževih besed s tega
srečanja: Blagor vam, mladi, če bo
zaupanje v Božjo besedo močnejše
od skepticizma in predsodkov ... če
boste dovolj pogumni, da se ne boste
izogibali srečanjem s Kristusom ... če
se vaš pogled ne bo zaustavil samo
na površju stvari in oseb, ampak bo
znal prodreti dogodkom v srce ...
Mladi, bodite ponosni, da ste del
Cerkve ... naj Jezus za vas postane
oseba, za katero je vredno zastaviti
vse življenje. Dovolite mu, da vstopi v
vaše načrte, v vsako vašo dejavnost!
- Sicer se je vse dogajanje začelo
prejšnji dan, ko je papež na svoje 71.
apostolsko potovanje v Slovenijo
priletel z "belo ptico" italijanske
letalske družbe Alitalia. Letalo je
pristalo na brniškem letališču v petek,
17. maja popoldne. Ko je odlični gost
po osemnajstih letih pričakovanja
stopil na slovenska tla, ...

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
NAŠA SLOVENIJA
Številčno smo majhen narod, odprt v svojo soseščino in odprt za
priseljevanje (in odseljevanje), pod vplivom večjih narodov. Svojo
narodno zavest smo oblikovali počasi na temelju jezikovne in
verske pripadnosti. Če bi živeli na otoku ali v pragozdovih, bi nam
bilo lažje ohraniti jezik in sebe. A nam je to čez tisoč let uspevalo
kljub izpostavljenosti in prepišnosti ozemlja, ki ga poseljujemo.
Krona naše vztrajnosti, vzdržljivosti, zvestobe povezovalnim
vrednotam je pred tridesetimi leti pridobljena in razglašena
samostojna država. Majhni smo, a upravičeno ponosni. Mednarodno smo malo vplivni, a smo prisotni. Naši izdelki ne zasipajo
mednarodnih trgov, a jih je najti. Tudi naši kulturni dosežki
veljajo. Zato smo lahko trezno samozavestni in hvaležni za svoje
sposobnosti in dosežke. Narodni občutek hvaležnosti za preteklost in sedanjost nosi v sebi nekakšno religiozno vznesenost. S
psalmistom lahko ob tridesetletnici svoje države rečemo: »Zahvaljeval se ti bom v velikem zboru, v mogočnem ljudstvu te bom
hvalil«. To lahko pomeni našo narodno in tudi mednarodno
povezanost v velikem zboru združene Evrope in vsega sveta.
Enakopravni člani teh skupnosti smo. Ni bilo in ni samoumevno,
da smo in bomo tukaj, kjer smo. Zato ob tridesetletnici
samostojne Slovenije kristjani lahko zapojemo s psalmistom:
»Gospodu je po volji njegovo ljudstvo, ponižne venča z zmago«.
Zmagovalci smo ne zaradi močne ekonomije,
ampak zaradi vztrajnosti, realne skromnosti in
zvestobe sebi, drug drugemu in Bogu.
(prim. B. Cestnik, Cerkev danes, 3/2021, str. 3)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

11. med letom
NEDELJA
13. 6.
Anton Padovanski
ponedeljek
14. 6.
Rihard opat
torek
15. 6.
Vid mučenec
sreda
16. 6.
Tihon škof
četrtek
17. 6.
Rajner samotar
petek
18. 6.
Marko in Marcelijan
sobota
19. 6.
Nazarij škof
12. med letom
NEDELJA
20. 6.
Cvetka opatinja
ponedeljek
21. 6.
Alojzij Gonzaga
torek
22. 6.
Ahacij in tovariši
sreda
23. 6.
Jožef Cafasso
četrtek
24. 6.
Rojstvo Janeza Krstnika
petek
25. 6.
Doroteja mati
sobota
26. 6.
Ciril Aleksandrijski
13. med letom
NEDELJA
27. 6.
Ema kneginja

8.00
10.00

++Domina Tomšič in vsi Strle Bač 58
(Šem) za župnijsko skupnost
PRAZNOVANJE SV. VIDA

19.30

(Kor) +Rozalija Vičič obl Kor 46

19.30

(Šem) pn

19.30

za zdravje

19.30

+Zlatko Granzoto Italija pn Kne 194

19.30
17.00
19.30
8.00
10.00

+Janez Škrlj pn Bač 27
poroka, krst
++starši Delost in Bernard Kn 195b
++starši in vsi Bač 103 in 90
za župnijsko skupnost
PRVO SVETO OBHAJILO
(Šem) krst

16.00
19.30

++Šajn, Keš, Štemberger in Jovanovič Kne 13

drugje

pn

drugje

pn

18.00

(Bač) +Fani Kavčič Avstralija

12.00

(Šilentabor) za domovino

19.30
8.00
10.00

v dober namen
++Ludvik Bač 79
za župnijsko skupnost

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. Hvala za mašne namene in vaše darove za cerkvene
potrebe. K »vaši« maši vas vabim bliže oltarju; sodelujte z glasno molitvijo in, če ste pripravljeni,
prejmite sv. obhajilo. Sveta spoved je vsak dan pred mašo v spovednici; obvezna je maska.

• PRAZNOVANJE 30. obletnice slovenske
samostojnosti. Naši škofje naročajo, naj
bodo po župnijah v nedeljo, 20. junija,
svete maše za domovino, blagoslovi in
izobesi naj se slovensko zastavo in zapoje
slovensko himno. Vabijo k udeležbi 24 ur
posta in molitve za domovino, ki bo
potekala od 21. junija od 18.00 do 22.
junija do 18.00, ko bo sklep s slovesno
sveto mašo za domovino v ljubljanski
stolnici, ter molitvi devetdnevnice za
domovino s podobic, ki jih lahko vzamete
zadaj. V četrtek, 24. junija, ob 18.00 se
bodo po vseh župnijskih cerkvah oglasili
zvonovi v čast 30. obletnice samostojnosti
in neodvisnosti. V petek, na praznik
državnosti, bo ob 12.00 maša na
Šilentabru in po njej kulturni program.
• PRVO SVETO OBHAJILO in zaključek
verouka
bo
20.
junija,
(11
prvoobhajancev).
• NAVODILA v času epidemije: Molimo za
bolne in konec epidemije. Veljajo naslednji
ukrepi: v župnijski cerkvi je lahko prisotnih
45 ljudi ali družin, na podružnicah pa 15
na oddaljenosti 1,5 m; nosimo masko,
razkužujemo prostor v klopeh in roke ob
prihodu in odhodu; zračimo prostor. Sveto
obhajilo prejemamo na roko.
• ŠALA MALA – Miš se je vselila v klet in
maček se je odločil napraviti red. Skril se
je za vrata in zalajal: Hov, hov... Miš je
mislila, da je za vrati pes, prišla je na
plano in maček jo je ulovil. Pa ga vpraša
mačka: Kako ti je to uspelo? Maček: Če
danes ne govoriš vsaj dveh jezikov, ne
prideš nikamor.

13. junij

11. nedelja med letom

1. berilo
Ezk 17,22-24
Bog iz majhnih začetkov naredi
veliko ljudstvo.
Psalm
Ps 92,2-3.13-14.15-16
Dobro je, Gospod, da te slavimo.
2. berilo
2 Kor 5,6-10
Prizadevajmo si biti Bogu všeč.
Evangelij
Mr 4,26-34
Gorčično zrno zraste v veliko drevo.

20. junij

12. nedelja med letom

1. berilo
Job 38,1.8-11
Bog je določil meje naravnim
zakonom.
Psalm
Ps 107,23-24.25-26.2829.30-31
Zahvaljujte se Gospodu, ker je
dober.
2. berilo
2 Kor 5,14-17
Vse je novo v Kristusu.
Evangelij
Mr 4,35-41
Kristus je gospodar narave.

