čudežih. Versko življenje se je
poglobilo. En kip je v diplomatskem
kovčku skrivaj prišel leta 1950 tudi v
Rusijo in tam ostal do velikih
političnih sprememb 1989. Fatimsko
Marijo upodabljajo na različne
načine, večinoma s sklenjenimi
rokami z rožnim vencem, večkrat tudi
s srcem, v katerega se zabadajo trni.
Pri nekaterih upodobitvah so pri
Marijinih nogah trije golobi, v spomin
na tri golobe, ki so že leta 1946
spremljali Marijo romarico. Poseben
pojav ob kipu Marije romarice so
namreč golobi spremljevalci, ki se
spontano pojavijo in letijo nad kipom.
Marija romarica se je letos prvič
odpravila na štirimesečno romarsko
pot po slovenskih škofijah, dekanijah
in župnijah 29. avgusta, na poti je bila
do 26. decembra 1997. Udeležba in
navdušenje vernikov je bilo zelo
veliko. Mati Marija je vodila nekakšen
vseslovenski
misijon
in
nas
pripravljala
na
dvatisočletnico
Kristusovega rojstva in svojega
božjega materinstva. V naši škofiji je
bil milostni kip od 6. do 26.
decembra, ko so ga na izrednem letu
spet prepeljali v Fatimo. Tudi v našo
dekanijo je prispel kip fatimske
Marije in sicer 8. 12. zvečer ob 20.00
v cerkev sv. Jurija v Ilirski Bistrici,
zjutraj je bil v samostanu, potem so
ga pripeljali v Jelšane in popoldne v
Podgraje, nato na Pregarje in v Harije

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 ... S Kristusom v tretje tisočletje nas
je na papeževo pobudo usmerilo k
velikemu jubileju, prihajajočemu
letu 2000. - V Slovenijo je letos
prišel kip fatimske Marije. Ko se
bližamo novemu tisočletju in je vse
bliže stoletnica prikazovanj v Fatimi
(1913), bomo hkrati obhajali tudi
sedemdesetletnico Marije romarice,
ki je že večkrat obiskala skoraj vse
dežele sveta in jim delila obilne
duhovne darove. Trenutno je
izdelanih 12 Marijinih kipov, ki
romajo po svetu, in še en nov kip
Marije romarice bo skoraj nared.
Leta
1946,
ob
tristoletnici
posvetitve Portugalske Mariji, je kip
fatimske Marije prvič romal po vsej
Portugalski. Kipar, ki je izdelal
originalni kip fatimske Gospe za
fatimsko kapelico, je leta 1947
naredil še drug kip. Najprej so ga
odpeljali
na
Nizozemsko
v
Maastricht, da je predsedoval
mednarodnemu
marijanskemu
kongresu. Nato je večkrat obšel ves
svet, prinašajoč sporočilo miru in
ljubezni. Prvič v zgodovini se je
zgodilo, da je kak milostni kip
preromal vse celine sveta. Fatimska
Mati Božja je pritegnila velike
množice ljudi, tudi pripadnike
drugih ver in neverne. Po njej so
ljudje prejeli mnogo milosti in se
spreobračali. Poročajo tudi o

8. – 22. avgust 2021 (259)

Oznanilo
župnije Knežak
Učimo se od sportnikov
Do Boga vodi mnogo poti; pot mladih športnikov je preprosta in
močna. Slovenci vernost skrivamo, a tudi mi imamo verne
športnike: sodnik na finalu lige prvakov se na koncu tekme
pokriža; uspešen trener v zahvalo poroma peš na Brezje; naši
skakalni asi in vrhunski kolesarji neredko prihajajo iz krščanskega
okolja; med našimi evropskimi prvaki v košarki iz Carigrada
najboljši med njimi nosi križec okrog vratu in temnopolti igralec
naše reprezentance se v angleščini zahvali Bogu za evropsko
košarkarsko krono, prevajalec pa tega ne zna prevesti. Pa vendar
ne gre za ceneno vernost. Bolj zgovorno in prepričljivo je
moralno delovanje vrhunskih športnikov; gojijo ga tudi ateistično
usmerjeni športniki. Izpostavimo delo, spoštovanje, pripadnost.
Športniki vztrajajo v kulturi dolžnosti in napora. Lenoba in
športni uspeh ne gresta skupaj, razvajenost in športni uspeh prav
tako ne. Zato mnogi najboljši športniki prihajajo iz delavskokmečkega okolja. Sledi spoštovanje in tovarištvo. Za dobrega
športnika je vsak tekmec spoštovanja vreden. Športniki drug
drugemu privoščijo uspeh, čeprav drug z drugim tekmujejo.
Pripadnost širši skupnosti in zavest, da na tekmovanjih
predstavljaš narod, državo, to je naslednja naloga in krepost
vrhunskih športnikov, ko ekipa na poseben način predstavlja
odličnost države, naroda. Narod se v športnem kolektivu čuti
zastopanega in se v njem poistoveti, ob tem se budijo močna
povezovalna čustva.
(prim. B. Cestnik, Družina 32/2021)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

19. med letom
NEDELJA
8. 8.
Dominik duhovnik
ponedeljek
9. 8.
Terezija Benedikta od Križa
torek
10. 8.
Lovrenc diakon
sreda
11. 8.
Klara devica
četrtek
12. 8.
Ivana Šantalska
petek
13. 8.
Poncijan in Hipolit
sobota
14. 8.
Maksimilijan Kolbe
20. med letom
NEDELJA
15. 8.
MARIJINO VNEBOVZETJE
ponedeljek
16. 8.
Rok spokornik
torek
17. 8.
Evzebij papež
sreda
18. 8.
Helena cesarica
četrtek
19. 8.
Janez Eudes
petek
20. 8.
Bernard opat
sobota
21. 8.
Pij X. papež
21. med letom
NEDELJA
22. 8.
Devica Marija Kraljica

8.00
10.00

+Ivan Keš Kne 2b
za župnijsko skupnost

19.30

+Jela Ravnić Kne 160

19.30

+Stanislava Česnik 30 dan

19.30

++Marija, Anton Okički Kne 205

19.30

++Samsa in Minciareli

19.30
19.00
19.30
8.00
10.00

(Bač) +Marija Zadel obl Bač 17
spoveduje zagorski župnik
++Jože, Emilija Tomšič Kne 132
+Janez Tomšič Bač 131
za župnijsko skupnost, ofer

19.30

++Marija Jenko in vsi Kne 2

19.30

+Antonija Štembergar Kor 16

19.30

++Angela Novak in vsi Bač 154

8.00

pn Marjeta

drugje

pn Marjeta

drugje
8.00
10.00

+Bernarda Kragelj Lj
++Štefanija, Alfonz Urbančič Kne 195d
za župnijsko skupnost; krst

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.

• VELIKI ŠMAREN je največji Marijin praznik in
v naši fari je opasilo. Vabim k praznični sveti
maši; v soboto zvečer pred mašo bo spoved in
na voljo bo sosednji župnik; sicer je spoved
vedno mogoča pol ure pred mašo.
• ŽPS in ŽGS – ker se volitve zaradi epidemije
kovida lani niso izvedle, bo izbira novih članov
za sestav obeh župnijskih svetov v nedeljo, 26.
septembra.
• 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.
• DENAR za obnovo cerkve sv. Hieronima
zbiramo takole: ofer v Koritnicah za sv. Marjeto
385 €, ofer na Baču za sv. Ano 984 €, drugi
darovi (namesto cvetja in sveč in drugi darovi)
2.500 €. Za vse lepa hvala! Stroški za obnovo
zidu okrog cerkve in za popravilo stavbe bojo 30
- 40 tisoč € (predračuna še nimamo, iščemo
izvajalca). Od približno 1.200 ljudi v fari se jih
običajno s svojimi darovi odzove okoli 200;
dovolj bomo zbrali, če bomo lahko dali 10 %
nekajmesečnega prihodka – lahko večkrat v
manjših zneskih. Ohranimo kulturne spomenike
in bogate zaklade vernosti, kar smo jih prejeli
od prednikov! Oni so jih gradili in vzdrževali v
mnogo težjih okoliščinah. Vabim vas, da se po
svojih močeh in uvidevnosti odločite pomagati v
tej zadevi. Prosim za vaše velikodušne darove
pri ofru in redni miloščini v nedeljah, lahko mi
daste osebno ali nakažete na župnijski trr
(zapisan je v navpičnem besedilu na prvi strani
Oznanila); za vse hvala in Bog povrni za vsak
dar in pozitivno podporo!
• ŠALA MALA – Pri zdravniku: Gospod
zdravnik, kako mi kaj kaže? - Glejte, vse
življenje boste morali jemati te tablete po eno na
dan. – Doktor, hvala, mi je kar odleglo. – Dam
vam pakiranje šestih tablet. Za vas bo dovolj.

8. avgust

19. nedelja med letom

1. berilo
1 Kr 19,4-8
Elija je hodil v moči božje jedi.
Psalm
Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9
Okusite in glejte, Gospod je
resnično dober.
2. berilo
Ef 4,30-5,2
Živeti moramo v ljubezni kakor
Kristus.
Evangelij
Jn 6,41-51
Živeti moramo le v moči
Jezusovega kruha.

15. avgust

1. berilo

VELIKI ŠMAREN

1 Krn 15,3-4.15-16;
16,1-2
Skrinjo zaveze prenesejo v sveti
šotor.
Psalm
Ps 132,6-7.9-10.13-14
Vzdigni se na kraj počitka.
2. berilo
1 Kor 15,54-57
V Kristusu smo zmagali smrt.
Evangelij
Lk 11,27-28
Jezus blagruje svojo mater.

