slovesnem bogoslužju v cerkvi sv.
Petra so tik pred začetkom svete
maše živčno iskali dirigenta in za to
našli šempetrskega župnika Jožeta
Pegana, ki je sicer dober pevec, ni pa
pevovodja. A se je dobro znašel in
pogumno
dirigiral
mogočnemu
ljudskemu petju. - V začetku leta je
bil v litanije Matere Božje vstavljen
vzklik
Kraljica družine. Sredi
decembra pa je Mariborska univerza
podelila
častni
doktorat
ljubljanskemu nadškofu dr. Alojziju
Šuštarju zaradi znanstvenih dosežkov,
zaslug pri osamosvajanju Slovenije,
prizadevanju za razvoj humanih
odnosov v slovenski družbi, prispevka
k razvoju humanističnega študija v
Mariboru in promocije slovenske
znanosti, kulture in umetnosti v
svetu. - Ob potresih 22. maja je
nastala na območju Ilirske Bistrice,
Harij, Huj in Knežaka tudi manjša
gmotna škoda, med drugim so
nastale globoke razpoke na stropu v
cerkvi sv. Jurija v Bistrici. – SVET – V
juliju se je na Škotskem skotila ovca
Dolly, prvi sesalec kloniran iz odrasle
celice. V Atlanti v ZDA so bile 26.
Poletne olimpijske igre. Druge
državnozborske volitve v samostojni
Sloveniji so bile 3. novembra, največ
glasov je dobila leva opcija – liberalna
demokracija. – 1997 – Letos je bilo v
župniji 7 krstov, 3 poroke, 26
pogrebov; 48 je bilo naročnikov ...

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

GRADIVO ZA KRONIKO – LETO 1996 ... katehetsko-liturgično besedilo v
slovenskem jeziku. - Družina, verski
tednik,
je v dneh papeževega
obiska izhajala kot dnevnik. Za
srečanje s papežem so romarji
dobili poseben paket; v njem je bila
pvc pelerina, zložljiv stol iz kartona,
plastenka z vodo in brošura s
programom srečanja. Že pred
papeževim obiskom, zlasti pa po
njem, so razne založbe pripravile
knjige, video kasete in drugi
spominski material. – Iz naše
župnije je bilo za dogodek 350
prijav. Naši otroci in odrasli pevci
so se pridružili velikemu zboru na
srečanju s papežem v Rakitniku. Odzivi na dogodek so bili v vseh
medijih pozitivni, dejansko je
papežev obisk spet poenotil
slovenske ljudi in jih navdal z
veseljem, verne pa duhovno utrdil
in okrepil. Papeževe besede
različnim skupinam in ob različnih
dogodkih so v nas odmevale še leta
in desetletja. Kot je običaj drugod
po svetu, je tudi Cerkev v Sloveniji v
decembru organizirala zahvalno
romanje k svetemu očetu v Rim,
država pa je na Trgu sv. Petra
postavila božično drevo. Romanja,
ki je bilo od 13. do 15. decembra se
je udeležilo okoli 4000 Slovencev,
tudi izseljencev in zamejcev.
Zanimivost s tega romanja: pri

11. – 25. julij 2021 (257)

Oznanilo
župnije Knežak
»Jaz sem s teboj vse dni«
Zgornje besede so Gospodova obljuba učencem, preden se je
dvignil v nebo in danes jo ponavlja tudi tebi, dragi dedek, draga
babica. Te besede ti namenjam tudi jaz kot rimski škof in kot
prileten mož ob tem prvem Svetovnem dnevu starih staršev in
ostarelih: celotna Cerkev ti je blizu, skrbi zate, te ima rada in te
noče pustiti samega! Dobro vem, da to sporočilo prihaja k tebi v
težkem času: pandemija je bila nepričakovana in trda
preizkušnja. Mnogi med nami so zboleli in veliko jih je odšlo, ali
pa so videli, kako je ugasnilo življenje njihovih dragih; veliko je
bilo prisiljenih v samoto, osamljenih. Gospod pozna vsako naše
trpljenje tega časa. Izročilo pripoveduje, da sta bila tudi sv.
Joahim, Jezusov dedek, in njegova žena Ana izključena iz
skupnosti, ker nista imela otrok; Gospod pa jima je poslal angela
in ju potolažil. Gospod še naprej pošilja angele, da nas tolažijo v
naši osamljenosti in nam ponavljajo: »Jaz sem s teboj vse dni.«
To je smisel tega dneva, za katerega sem želel, da bi se prvič
obhajal ravno letos, po dolgi osami in še vedno počasnem
okrevanju družbenega življenja: da bi vsak dedek in vsaka babica,
vsak starejši človek – posebno tisti med nami, ki so bolj sami –
dobil obisk angela! Včasih bodo imeli obraze naših vnukov,
drugič naših domačih, naših starih prijateljev ali tistih, ki smo jih
spoznali prav v tem težkem času. V tem obdobju smo se naučili
razumeti, kako pomembni so za vsakega izmed nas objemi in
obiski, in kako me žalosti, ker ponekod to še vedno ni mogoče!
(papež Frančišek)

Dan in svetnik

15. med letom
NEDELJA
11. 7.
Benedikt opat
ponedeljek
12. 7.
Mohor in Fortunat
torek
13. 7.
Henrik cesar
sreda
14. 7.
Bogdan škof
četrtek
15. 7.
Bonaventura škof
petek
16. 7.
Karmelska Mati Božja
sobota
17. 7.
Aleš spokornik
16. med letom
NEDELJA
18. 7.
Elij iz Koštabone
ponedeljek
19. 7.
Arsenij puščavnik
torek
20. 7.
Marjeta Antiohijska
sreda
21. 7.
Danijel prerok
četrtek
22. 7.
Marija Magdalena
petek
23. 7.
Brigita Švedska
sobota
24. 7.
Krištof mučenec
17. med letom
NEDELJA
25. 7.
Jakob apostol

Čas

8.00
10.00

Mašni nameni
++starši, stari starši Bač 118 in Alojz (Sicilija)

za župnijsko skupnost

19.30

+Zlatko Zadel pn sorodniki

19.30

+Vladimira Barbiš pn Kne 2b

19.30

(Bač) +Franc Tomšič 30 dan

19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
8.00
10.00

++Šajn, Škrlj Kne 49
(Šem) +Danilo Šenkinc 30 dan
++Marko Kukolj, Ilija, Stipe Čošić Kne 1č
(Šem) ++Franc, Marija, Ančka Vrh, za blagoslov sinu
+Bernarda Kragelj Lj
++Jožef Vrh in vsi Podt 6
za župnijsko skupnost

19.30

+Franc Volk obl Bač 122

19.30

(Kor) pn Marjeta

19.30

++Smrdelj in Prelc Kne 169

19.30

+Danilo Tomšič sestra Kne 168a

19.30

za zdravje

19.30
8.00
10.00

+Ivan Tomšič Kne 194d
pn
(Kor) za župnijsko skupnost, ofer
SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH

Hvala za mašne namene in vaše darove za cerkvene potrebe. K »vaši« maši vas vabim bliže oltarju
zlasti še, če so z vami otroci; sodelujte z glasno molitvijo in, če ste pripravljeni, prejmite sv. obhajilo.
Sveta spoved je v spovednici vsak dan pred mašo.

• NA POLETNE PRAZNIČNE NEDELJE
bodo maše v fari ob 8.00, praznovanja pa
ob 10.00: 25. julija v Koritnicah praznik sv.
Marjete (god 20. julija), 1. avgusta na Baču
praznik sv. Ane (god 26. julija) in 15.
avgusta v Knežaku praznik Marijinega
vnebovzetja ali veliki šmaren. Pri ofru bomo
zbirali za obnovo Jeromna nad Koritnicami.
• SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN
OSTARELIH bo letos prvič, in sicer 25.
julija. To bo »priložnost, da živimo Cerkev v
izhodu«. Ker se mnogi ostareli ne bodo
mogli udeležiti praznovanja, papež vabi, naj
vnuki obiščejo stare starše in jim osebno
izročijo papeževo sporočilo, mladi v župnijah
in cerkvenih skupnostih pa naj obiščejo
ostarele in jim ponesejo sporočilo: »Jaz sem
s teboj vse dni.« Tako jim bodo pomagali
premagati osamljenost. Poseben spomin naj
se nameni predvsem tistim ostarelim, ki so
umrli zaradi kovida.
• NOVA ŠKOFA – Za celjskega škofa je bil
imenovan dr. Maksimilijan Matjaž, profesor
svetega pisma na Teološki fakulteti, za
novomeškega pa dr. Andrej Saje, profesor
in predstojnik
cerkvenega sodišča v
Ljubljani.
• NAVODILA za cerkveni prostor v času
epidemije: molimo za bolne in konec
epidemije; veljajo naslednji ukrepi: v cerkvi
ohranjamo medsebojno razdaljo 1 m in
obvezna je uporaba mask; razkužujemo
prostor v klopeh in roke ob prihodu in
odhodu; zračimo prostor. Sveto obhajilo
prejemamo na roko.
• ŠALA MALA – Kaj si dal ženi za 25letnico poroke? - Peljal sem jo na Havaje. –
To je pa res lepo darilo! Kaj ji boš pa dal za
50-letnico? – Takrat jo bom šel pa tja iskat.

11. julij

15. nedelja med letom

1. berilo
Am 7,12-15
Bog pošlje preroka svojemu
ljudstvu.
Psalm
Ps 85,9-10.11-12.13-14
Pokaži nam, Gospod, svojo
dobroto!
2. berilo
Ef 1,3-14
Bog nas je izvolil v Kristusu pred
stvarjenjem sveta.
Evangelij
Mr 6,7-13
Jezus pošilja apostole.

18. julij

16. nedelja med letom

1. berilo
Jer 23,1-6
Bog pošilja prave pastirje.
Psalm
Ps 23,1-6
Gospod je moj pastir, nič mi ne
manjka.
2. berilo
Ef 2,13-18
Kristus je vse ljudi združil v eno.
Evangelij
Mr 6,30-34
Jezus skrbi za svoje ovce.

