vprašanje, kam z njim: na letališču zaradi
zračnega prometa postavitev ni bila
mogoča, tudi ob Marijini cerkvi v
Rakitniku ne. Med iskanjem primernega
mesta se je pojavila - težko izvedljiva
ideja, da bi križ postavili na hrib zraven
ruševin opuščene cerkve na Sveti Trojici
nad Trnjem, kamor so radi prihajali
pohodniki in molivci in vse bolj je bilo
slišati pobude za obnovo cerkve.
Zmagala je izbira za postavitev ob zaloški
cerkvi sv. Danijela tudi zato, ker je bil
postojnski župnik in dekan Vladko Pirih
vseskozi zelo dejaven pri tem načrtu. Križ
pa je bilo potrebno bolj temeljito in za
trajno zvariti in prebarvati ter prepeljati
na novo lokacijo. Pridobljeno je bilo
zemljišče, ustrezna dovoljenja in po
načrtu arh. Iztoka Čančule je bila
narejena spominska piramida z napisom.
Na škofijski ravni je bilo dogovorjeno, da
se bodo mladi iz vse naše škofije vsako
leto zbrali ob tem spominskem križu. V
ta namen je Janez iz Zaloga, brat
postojnskega rojaka, duhovnika Jožeta
Ipavca, napravil železen oder s šotorom
za postavitev oltarja. Res so bila srečanja
mladih še nekajkrat v Postojni. A se je
prvotno navdušenje uneslo in srečanja v
taki obliki so prenehala. – Dekanijsko
romanje na Sveto Goro je bilo 20. aprila
popoldne; bolniki so bili skupaj na
Brezjah 21. junija, tukaj pa je bilo
srečanje za bolnike in ostarele v nedeljo,
29. septembra popoldne. Nekaj ljudi je
šlo poleti na romanje k Novi Štifti in k
maši v Rogu. Zadnjo soboto v septembru
je bilo župnijsko romanje na otok Krk in z
obiskom samostana na Košljunu. –
Postno pismo slovenskih škofov ...

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 1997 ... Družine in 115 Ognjišča, 45 je bilo
Mavric in 11 revije Prijatelj; nedeljnikov
je bilo 355 (81 moških, 194 žensk in 80
otrok); k verouku je hodilo 111 otrok,
prvoobhajancev je bilo 6; verouk je
učila poleg župnika s. Magda Burger iz
trnovskega samostana; ministrantov je
bilo 13, mladih na srečanjih 15,
birmancev je bilo 29. Na birmo, ki je
bila 4. maja popoldne, so se mladi
pripravljali z rednim veroukom in na
birmanskih srečanjih, dvakrat so bili na
birmanskem vikendu v Klancu;
birmoval je generalni vikar Renato
Podberšič. V ŽPS smo sestavili iz članov
skupine po dejavnostih (bogoslužje,
karitas, gospodarski svet); zaživele so
skupine po 4 osebe za čiščenje in
krašenje župnijske cerkve in podružnic,
le v Šembijah zaenkrat ni uspelo. Svetovni dan mladih je bil letos od 19.
do 24. avgusta v Parizu. Dekanijsko
srečanje za mlade je bilo v Knežaku v
postu in pred obiskom fatimskega
Marijinega kipa v adventu. Poleti je
župnik povabil mlade v Stržišče. Junija
je bilo na Baču dekanijsko srečanje za
strežnike. V soboto, 17. maja pa je bilo
ob obletnici papeževega obiska
škofijsko srečanje mladine v Zalogu pri
Postojni, kjer je škof Metod popoldne
po maši blagoslovil spominski križ.
Dogodka se je udeležilo tudi veliko
odraslih. Križ je bil narejen za prizorišče
lanskega papeževega obiska na
letališču v Rakitniku. Po demontaži je
bil predviden razrez za staro železo.
Odločitev, da se križ ohrani v spomin
na veliki dogodek, pa je odprl

25. julij – 8. avgust 2021 (258)

Oznanilo
župnije Knežak
Molitev za dan starih starsev
in starejsih
Hvala ti, Gospod, ker me tolažiš s svojo bližino. Tudi ko sem
osamljen, si moje upanje. Vse od mladosti si ti moja skala in
moja trdnjava. Hvala ti, ker si mi dal družino in me blagoslovil
z dolgim življenjem.
Hvala za vesele in težke trenutke, za sanje, ki so se mi v
življenju uresničile, in za tiste, ki so še pred menoj. Hvala za
čas prenovljene rodovitnosti, h kateri me kličeš.
Okrepi, o Gospod, mojo vero, da bom ljudem prinašal tvoj
mir, uči me sprejemati tiste, ki trpijo bolj od mene, da nikoli
ne bom nehal sanjati in bom novim rodovom pripovedoval o
tvojih čudežih.
Varuj in vodi papeža, škofe in duhovnike, da bo Cerkev luč
evangelija in bo dosegla vsak kotiček sveta. Pošlji svojega
Duha, o Gospod, da bo prenovil zemljo, da se bo vihar
pandemije pomiril, da bodo ubogi potolaženi in vojne
končane.
Podpiraj me, saj sem slaboten, in pomagaj mi živeti polno
življenje v vseh trenutkih, ki mi jih podarjaš, saj vem, da si vsak
dan z menoj, vse dni do konca sveta. Amen. (papež Frančišek)

Dan in svetnik

17. med letom
NEDELJA
25. 7.
Jakob apostol
ponedeljek
26. 7.
Joahim in Ana
torek
27. 7.
Gorazd in Kliment
sreda
28. 7.
Samo opat
četrtek
29. 7.
Marta žena
petek
30. 7.
Peter Krizolog
sobota
31. 7.
Ignacij Lojolski
18. med letom
NEDELJA
1. 8.
Alfonz M. Ligvorij
ponedeljek
2. 8.
Štefan papež
torek
3. 8.
Martin menih
sreda
4. 8.
Janez M. Vianney
četrtek
5. 8.
Marija Snežna
petek
6. 8.

Čas

Mašni nameni

8.00
10.00

++Bač 111 doma in po svetu
(Kor) za župnijsko skupnost, ofer
SVETOVNI DAN STARIH STARŠEV IN OSTARELIH

19.30

(Bač) + Anton Kirn in vsi Bač 11

19.30

++Marija, Anton Šircelj Kne 168

19.30
18.00
19.30

+Joža Vrh prijateljica
(Šem) Rudi Barbiš in vsi Šem 17
+Jela Pavlić Kne 160

19.30

MB v čast in priprošnjo

19.30
8.00
10.00

++Stanislav Novak in vsi Kne 113
++Marija Novak in vsi Kne 195d
(Bač) za župnijsko skupnost, ofer;
po maši krst

drugje

za duhovne poklice

drugje

za dobrotnike

drugje

za naše pokojne duhovnike in redovnice

drugje

za duše v vicah

Jezusova spremenitev na gori

19.30

+Anton Volk pn Kne 94

sobota
7. 8.
Kajetan Tienski
19. med letom
NEDELJA
8. 8.
Dominik duhovnik

19.30
8.00
10.00

++Knafelc Kne 27
+Ivan Keš Kne 2b
za župnijsko skupnost

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.

• STARIM STARŠEM IN OSTARELIM je po
naročilu papeža Frančiška posvečen današnji
svetovni dan. Papež je - sam starostnik vrstnikom posvetil že veliko pozornosti. Tudi mi
se danes spomnimo naših ostarelih pri maši jim
podarimo nekaj časa za obisk in dobro besedo.
• KRIŠTOFOVA NEDELJA je danes in hvaležni
za srečno prevožene kilometre darujemo za
MIVO pri nabavi vozil za prevoze v misijonih.
• NEDELJSKE MAŠE, ko so po vaseh shodi,
so v fari ob 8.00, ob 10.00 pa danes v
Koritnicah, 1. avgusta na Baču (shod sv. Ane,
god 26. julija) in 15. avgusta v Knežaku (praznik
Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren). Pri
ofru bomo zbirali za obnovo obzidja in cerkve
sv. Hieronima nad Koritnicami.
• OBNOVLJENI so bili: v farni cerkvi leseni kipi
in skulptura Svete Trojice na desni strani in oba
kipa, ki sta bila ob stranskih vhodih (sedaj na
stebrih); v cerkvi sv. Barbare in v Šembijah sta
prenovljeni oltarni mizi in ambona. Dosedanje
stroške v višini 7.500 € je pokrila rojakinja ga.
Nada Weber r. Slavec iz Amerike, za kar smo ji
iskreno hvaležni. Tudi leseni kipi v cerkvi sv.
Ane na Baču so potrebni zaščite in obnove.
Pripravljamo dokumentacijo za utrditev
zunanjega zidu in cerkve sv. Jeromna nad
Koritnicami. Na podlagi statične presoje bo
spomeniško varstvo dalo izvedbene smernice.
Že zdaj vabim, da velikodušno pomagate po
svojih močeh pri tem delu. Bog vam povrni!
• NAVODILO za udeležbo pri bogoslužju:
molimo za bolne in konec epidemije; 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 – Pogovor med zrelima
zakoncema: Kaj bi spet rada? - Nikoli mi ne
rečeš nič sladkega! - Cuker, med in tržaške
fige; si zadovoljna?

25. julij

17. nedelja med letom

1. berilo
2 Kr 4,42-44
Na Gospodovo zapoved je za vse
dovolj jedi.
Psalm
Ps 145,10-11.15-16.17-18
Gospod dobrotno odpira svojo
roko.
2. berilo
Ef 4,1-6
Eno telo, en Gospod, ena vera, en
krst.
Evangelij
Jn 6,1-15
Kristus daje za vse kruha v obilju.

1. avgust

18. nedelja med letom

1. berilo
2 Mz 16,2-4.12-15
Bog obljubi za ljudstvo kruh z neba.
Psalm
Ps 78,3-4.23-24.25.54
Gospod jim je dal nebeškega kruha.
2. berilo
Ef 4,17.20-24
V Kristusu postanemo novi ljudje.
Evangelij
Jn 6,24-35
Jezus hrani našo vero.

