od mnogih dotikov, poljubov, sveč in
rož. - Župnik je v začetku leta v Naši
vezi napovedal sodelovanje vse
škofije pri gradnji škofijske gimnazije
v Vipavi. Za animacijo tega projekta je
bilo v Kopru v nedeljo 2. marca
popoldne srečanje za župnijske
pastoralne svete iz vse škofije. Župnik
je v Naši vezi vse leto sproti obveščal,
kako delo napreduje in kako je z
zbiranjem denarja. Duhovniki so po
vsej škofiji spodbujali vernike, da bi
namesto za cvetje in sveče na
grobove ali ob pogrebih raje darovali
za to veliko škofijsko delo. –
Opravljena dela. Januarja je bil
zamenjan motor na hidroforju v
župnišču. Zvonik na cerkvi sv. Barbare
je bil na novo ometan; za nov zvon,
težak 65,5 kg in ulit v Ferralitu v
Žalcu, je znesek 93.880 sit (liter
kurilnega olja je stal 36,30) večino
prispeval župnik sam (1000 US
dolarjev); on je zvon blagoslovil na
vernih duš dan, 2. novembra
popoldne. Elektrificiranje zvonjenja v
Šembijah je jeseni opravil župnik
Bonča iz Poljan nad Škofjo Loko
(100.000 sit). Obnovljena je bila tudi
zunanjost cerkve sv. Jeromna in
Marijina kapelica na Baču, kjer je na
zunanji vzhodni steni slikar naslikal
podobo sv. Jožefa; blagoslov je bil na
shod, 27. julija po maši.
Na sv.
Jerneja, v nedeljo 24. avgusta, je
maševal na Mašunu g. Rafko Groznik,

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 V Knežaku smo imeli prej duhovno
obnovo. V torek 9. decembra ob
20.00 je bil pred cerkvijo slovesen
sprejem, do 21.00 je pel otroški
zbor, otroci in mladinci in molili smo
rožni venec in litanije Matere Božje,
ob 22.00 je bila slovesna sv. maša
dekanijskih
duhovnikov
s
sodelovanjem pevskih zborov, nato
je do polnoči sledila molitev in
molitveno bdenje prostovoljcev,
zjutraj ob 7.00 je bila molitev
rožnega venca in ob 8.00 sv. maša
in ob 9.00 slovo iz župnije. Kip je šel
na Prem, opoldne na Starod in nato
v Hrušico in zvečer v župnije na
Obali. Še en utrinek iz naše škofije.
Po po obalnih župnijah je Marijin
kip v kombiju večinoma prevažal
ankaranski župnik Ivo Miklavc in pri
tem so mu pomagali prostovoljci.
Kip je bil pritrjen na podestu, ki je
bil opremljen z dvema drogovoma
za prenos. Ko so štirje krepki možje
nesli kip na ramah v Marijino cerkev
na Vzročku ob izviru Rižane, je kip
udaril v kamnit vratni okvir in leseni
kip se poškodoval (odrgnjeno čelo
in razbit nos in brada). Ponoči, ko je
bil kip v koprski stolnici, ga je več ur
popravljala akademska slikarka in
restavratorka Mira Ličen Krmpotič iz
Pirana. Kip je tudi očistila in pri tem
ugotovila, da verjetno ni bil še nikoli
očiščen, saj je bil močno zamazan

22. avgust – 5. september 2021 (260)

Oznanilo
župnije Knežak
Za nami vesoljni potop
Gornje besede pripisujejo francoskemu kralju Ludviku XV. (umrl 1774)
in izražajo gosposko ravnodušnost do izkoriščanja in trpinčenja
podložnikov. Najnovejše poročilo mednarodnega panela za podnebne
spremembe kaže, da smo na korenite podnebne spremembe že kar
obsojeni in jih moramo v veliki meri pričakovati. Znanstveniki so ugotovili,
da bo povprečna globalna temperatura ozračja že okoli leta 2030 glede
na predindustrijsko dobo višja za 1,5 stopinje Celzija. Gre za najresnejše
opozorilo doslej, da svetu in človeštvu grozijo katastrofalne naravne
nesreče. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj je za STA izpostavila, da
gre za poročilo, ki je nastajalo šest let in gre za konkreten izbor
znanstvenih spoznanj s tega področja. V prvem delu poročilo govori o
tem, kaj vse se je v tem obdobju že zgodilo. Ni prizadeta samo Evropa
ali nekateri deli sveta. Ni več koščka sveta, ki se ne bi spremenil. Drugi
del poročila govori o tem, kaj se nam lahko zgodi v prihodnosti.
Oblikovanih je pet scenarijev, tudi bolj trajnosten, ki bi ga lahko dosegli,
če bi se takoj odpovedali fosilnim gorivom in spremenili potrošniške
navade. Tretji del poročila predstavljajo vedno večja tveganja, tudi za
večje spremembe. Obstaja možnost, da smo že presegli takšen prag,
kjer nas lahko v zelo kratkem času čakajo nenadne spremembe. Gre za
procese, ki smo jih kot človeštvo že sprožili in ki se ne morejo povrniti v
prvotno stanje. Smo obsojeni na podnebne spremembe in moramo z
njimi živeti. V kmetijstvu se bo treba pripraviti na visoke temperature,
nove škodljivce in spremembe pri pridelavi pridelkov. Zdravstvo se bo
moralo pripraviti na nova vročinska stanja in nove bolezni, prilagoditve
pa bodo potrebne tudi v turizmu. (vir: Družina 9.8.2021)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

21. med letom
NEDELJA
22. 8.
Devica Marija Kraljica
ponedeljek
23. 8.
Roza iz Lime
torek
24. 8.
Jernej apostol
sreda
25. 8.
Ludvik kralj
četrtek
26. 8.
Zefirin papež
petek
27. 8.
Monika žena
sobota
28. 8.
Avguštin škof
22. med letom
NEDELJA
29. 8.
Mučeništvo Janeza Krstnika
ponedeljek
30. 8.
Srečko mučenec
torek
31. 8.
Pavlin škof
sreda
1. 9.
Tilen
četrtek
2. 9.
Emerik
1. petek
3. 9.
Gregor Veliki
sobota
4. 9.
Rozalija
23. med letom
NEDELJA
5. 9.
Mati Terezija

8.00
10.00

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

19.30

++Volk Bač 122, Tomšič Bač 151
In Dolgan Kne 135

19.30

++Jože, Vida, Vojteh Keš Kne 2b

19.30

+Ivan Pavlovec sorodniki s Krasa

19.30

(Bač) ++Jožefa, Milan Skok Bač 116

19.30

ČMB v zahvalo Kne 11

19.30
8.00
10.00

(Šem) +Bernarda Lenarčič pn Bač 27
+teta Jurkotova
za župnijsko skupnost, krst

19.00
19.00
19.30
18.00
19.00

++starši Šem 60
++Lucija Penko in Alojz Kne 35 in vsi Bač 67
seja ŽPS in ŽGS
+Joško Zgonc 30 dan
(Bač) ++Tomšič Bač 135

• 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. Sestanek za vse dosedanje
člane obeh svetov bo v torek 31.8. ob 19.30.
• VEROUK - 1. razred pridite s starši na vpis
po šoli v sredo, 1. 9., ostali po spodnjem
urniku po 5. septembru:
torek
četrtek
petek
1R
ob 4R
ob 7R ob 14.00
16.15
15.00
2R
ob 5R
ob 8R ob 15.00
15.30
14.00
3R
ob 6R
ob 9R+
14.35
16.00
mladinci

22. avgust

21. nedelja med letom

1. berilo
Joz 24,1-2.15-17.18
Ostati hočemo zvesti Bogu.
Psalm
Ps 34,2-3.16-17.18-19.2021.22-23
Okusite in glejte, Gospod je
resnično dober.
2. berilo
Ef 5,21-32
Skrivnost zakonske zveze odseva v
Kristusu in Cerkvi.
Evangelij
Jn 6,60-69
Kristus ima besede večnega
življenja.

po dogovoru

19.00

(Kor) ++Kor 44

19.00

+Danijel Tomšič obl Kne 195c

19.00
8.00
10.00

+Marija Ludvik Kanada Bač 46
+Marija Zadel pn Bač 69
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.

Liturgični in delovne zvezke boste dobili pri
verouku; lanske učbenike čim prej vrnite (vrzi
v poštni nabiralnik!); nove si sposodite od
starejših ali pa jih boste dobili na posodo od
župnije; na veroučno nedeljo, 12. 9., bo
blagoslov šolarjev in njihovih nahrbtnikov. Za
vse starše bo srečanje v torek, 7. 9., ob 20.00
v cerkvi.
• NOVE ORGLE bo v obnovljeni trnovski
cerkvi sv. Petra blagoslovil škof Jurij v soboto,
28. avgusta med mašo ob 17. uri. Potem bo
predstavitev glasbila in priložnostni koncert
domačih organistov.
• 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 – Desetar rekrutom: Ponoči
bomo odprli okna in vse komarje spustili v
sobo. Potem bomo okna zaprli in šli spat na
dvorišče. Vojaki, tako se zmede nasprotnika.

29. avgust

22. nedelja med letom

1. berilo
5 Mz 4,1-2.6-8
Izpolnjujmo Božje zapovedi in jim
nič ne dodajajmo.
Psalm
Ps 15,2-5
Gospod, kdo bo prebival v tvojem
šotoru?
2. berilo
Jak 1,17-18.21-22.27
V dejanju izvršujemo Božjo voljo.
Evangelij
Mr 7,1-8.14-15.21-23
Ne nadomeščajmo Božjih
zapovedi s človeškimi določili.

