potem v Medani, nato dolgo župnik
in dekan v Kanalu, nazadnje pa v
Levpi. Znan je bil kot poznavalec
zvonov, družaben in vesel človek.
Umrl je 9. novembra in je pokopan v
Kanalu. - Javnost je pretresla vest o
krutem umoru, ki se je zgodil blizu
Grosupljega, kjer je bil žrtev zločina
77-letni župnik iz Kopanja, Viktor
Pristov. 5. septembra pa je v 87 letu
starosti umrla svetovno znana
redovnica sestra Mati Terezija, po
rodu Albanka iz Skopja, ki je skrbela
za najbolj zavržene in zapuščene
najprej v Kalkuti in potem s svojimi
redovnicami po vsem svetu, tudi v
Ljubljani. – V Šempetru pri Gorici so
mladoletni odvisniki 21. julija vlomili
v tabernakelj in iz njega odnesli
posodo s hostijami; policija jih je
hitro ulovila in vrnila ukradene
posode. – 5. marca je sveti oče Janez
Pavel II. sprejel odpoved zaradi
starosti ljubljanskega nadškofa in
metropolita dr. Alojzija Šuštarja in na
to mesto imenoval dr. Franca Rodeta.
Ta je po roj. 1934 preživel otroštvo v
Rodici pri Domžalah in se s starši po
vojni odselil v Argentino in tam
končal šolanje. Teologijo je končal v
Rimu, posvečen je bil za duhovnika
1960 in je vstopil v skupnost lazaristov. Po doktoratu v Parizu se je vrnil
v Slovenijo in predaval na teološki
fakulteti in leta 1981 odšel v Rim, kjer
je opravljal razne službe, nazadnje ...

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 ... župnik in lovec z Ubeljskega.
Domači župnik (J. Kržišnik) je bil v
septembru pri svojih sorodnikih v
Argentini, nadomeščal ga je g. C.
Sorč. Otroška božičnica na Pregarjah je bila ob 15h na praznik Sv.
Družine, 28. decembra. – V naši
škofiji sta bila letos 29. junija v Logu
pri Vipavi posvečena za novomašnika Jožef Koren iz Vipave, ki
nadaljuje študij v Rimu, in Zoran
Zornik iz Loga Čezsoškega (župnija
Bovec), ki je šel za kaplana v Tolmin.
V Trnovo je iz Komna prišel za
kaplana Viljem Čušin in zamenjal
dosedanjega kaplana Slavka Rebca,
ki gre na študij mladinske pastorale
v Rim. Letošnja diakona Pavel
Kodelja iz Deskel in Vasjan Kecojević
iz Sežane sta bila posvečena v
koprski stolnici 26. oktobra. – Iz
naše škofije sta umrla dva
duhovnika. Za posledicami prometne nesreče je 10. januarja umrl Ivan
Kobal, roj. 1918 blizu Mosta na Soči,
dolgoletni župnik v Črnem Vrhu nad
Idrijo. Služboval je še v Zavratcu in
nazadnje na Vogrskem. V t. im.
»tolminskem procesu« je bil po
nedolžnem obsojen na dolgoletno
ječo in je dejansko odsedel 9 let,
potem pomiloščen. Bil je zelo dober
človek in svet duhovnik. Srečko
Šuligoj se je rodil v Gorici leta 1923.
Najprej je bil župnik v Komnu,

5. – 19. september 2021 (261)

Oznanilo
župnije Knežak
Z zaupanjem naprej
V Naši družini (priloga Družine, št. 36/ 2021) prinaša osrednji intervju
pričevanje zakoncev Helene in Aleša Rozmana iz Tržiča, ki sta
se letos poleti že drugič soočila z diagnozo raka pri Heleni. Njuna zakoreninjenost v Bogu priča o moči žive vere, ki se tudi v preizkušnji ne
ukloni strahu. Opirata se na Božjo besedo, še zlasti blizu jima je Jobova
zgodba, saj je tudi Job sredi najhujših izgub zmogel hvaliti Gospodovo
ime. Na koncu mu je bilo dvakratno povrnjeno. Zakaj Bog dopusti,
da se zgodijo bolezni, nesreče, poplave, požari, vojne...? Če je Bog
dober, zakaj je na zemlji toliko trpečih? Božja volja vodi vse stvari. Neki
menih se je srečal z beračem. Ko mu je zaželel dober dan, mu je berač v
odgovor rekel, da še nikoli ni imel slabega dne. Ker ga je menih
začudeno gledal, mu je berač razložil: »Dnevi so slabi le, kadar jih ne
porabimo za to, da izkazujemo Bogu čast, ki smo mu jo dolžni.« Nihče
ne gre skozi življenje brez pretresov, ko se življenje zasuče čisto
drugače, kot bi si želeli. O da bi tudi takrat zmogli videti, da gre za vozel
na čudoviti preprogi življenja, ki jo Bog tke – tudi z našo pomočjo.- V
novem veroučnem, šolskem in pastoralnem letu se bomo stari in mladi
spet učili in z življenjem preizkušali ne le, kaj smo se naučili, temveč tudi
ob kom in s kom smo skupaj, kdo je naš vodnik in učitelj. Za verne je to
naš Bog in brat Jezus Kristus. Z njim smo v navezi po krstu in drugih
zakramentih, se pogovarjamo v molitvi, ga poslušamo v evangeliju;
on je z nami je v naših družinah in v vseh skupnostih, kjer je doma
ljubezen. Pomembno mesto srečanja z njim je nedeljska sveta maša.
Zadnji časi so nedeljsko mašo prenesli na zaslone ali pa smo jo čisto
opustili. A kristjani brez nedeljske maše ne moremo živeti. Vabim vas,
pridite v nedeljah k sveti maši na srečanje s Kristusom. (župnik)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

23. med letom
NEDELJA
5. 9.
Mati Terezija iz Kalkute
ponedeljek
6. 9.
Zaharija prerok
torek
7. 9.
Marko Križevčan
sreda
8. 9.
MARIJINO ROJSTVO
četrtek
9. 9.
Peter Klaver
petek
10. 9.
Nikolaj Toletinski
sobota
11. 9.
Prot in Hijacint
24. med letom
NEDELJA
12. 9.
Tacijan mučenec
ponedeljek
13. 9.
Janez Zlatousti
torek
14. 9.
Povišanje svetega Križa
sreda
15. 9.
Žalostna Mati Božja
četrtek
16. 9.
Kornelij in Ciprijan
petek
17. 9.
Robert Bellarmino
sobota
18. 9.
Jožef Kupertinski
25. med letom
NEDELJA
19. 9.
Januarij škof

8.00
10.00

+Marija Zadel pn Bač 69
za župnijsko skupnost

19.00
19.00
20.00

++Franc in vsi Žužek in Valenčič Bač 120
za zdravje Kne 2b
vsi starši veroučencev

19.00

++Slavec Kne 169

19.00

++Turk Alojz, Marija Kne 132

19.00

++Jože Kastelic in vsi Kne 34

drugje
8.00
10.00

+Bernarda Kragelj
za blagoslov nečaku Kne 2b
za župnijsko skupnost
BLAGOSLOV OTROK IN NAHRBTNIKOV

19.00

(Šem) +Rudi Dovgan Šem 9

19.00

+Anton Volk pn Kne 94

17.00

(pri kapelici) ++sorodniki Kne 169

19.00

+Roman Skok Bač 24

19.00

(Bač) +Rudolf Šajn Bač 41a

19.00
8.00
10.00

(Kor) ++Franc in starši Delost Kor 14
++Jože, Bojan in vsi Tomšič Bač 3
za župnijsko skupnost; krst
/radijski prenos maše/

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.

• VOLITVE ŽPS in ŽGS bodo v nedeljo, 26.
septembra. Na seji 31. 8. so dosedanji člani
sestavili listo po predlogih, ki so bili zbrani lani
februarja od nedeljnikov. Lista bo na oglasni
deski. Več v prihodnjih Oznanilih.
• KATEHEZO začnemo ta teden takole:
torek

četrtek

petek

1Rob 16.15
2R ob 15.30
3R ob 14.35

4R ob 15.00
7R ob 14.00
5R ob 14.00
8R ob 15.00
6R ob 16.00
9R ob 16.00
mladinci po dogovoru 2x mesečno

Za vse starše bo srečanje v torek, 7. 9., ob
20.00 v cerkvi. Prihodnjo nedeljo, 12. 9., ki je
tudi dan mladih v Cerkvi, bo pri maši ob 10.00
blagoslov šolarjev in njihovih nahrbtnikov.
• STIČNA MLADIH z naslovom Utrdi moje
korake bo v soboto, 18. 9. ob 10.30-21.30. Na
sticna.net dobite vse informacije o 40. jubilejnem
srečanju mladih, Za zanimiv program je tokrat
PCT pogoj. Na spletu kupite vstopnico in
naročite avtobusni prevoz iz najbližjega kraja.
Po 12. 9. bodo prijave na avtobusni prevoz
zaprte, zato pohitite. (Če potrebujete pomoč,
vam bom pri tem z veseljem pomagal).
• RADIJSKI PRENOS nedeljske maše ob 10.00
za Slo 1 in Radio Ognjišče bo iz naše cerkve v
nedeljo, 19. 9. Vabim k maši in lepemu
sodelovanju.
• NAVODILO za udeležbo pri bogoslužju:
molimo za bolne in konec epidemije;
upoštevamo PTC pogoje; 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 – V šoli vpraša učenec:
»Učiteljica, ali je lahko kdo kaznovan za dejanje,
ki ga ni naredil?« Odgovor: »Seveda ne! Zakaj
sprašuješ?« Učenec: »Ker nisem naredil
domače naloge.«

5.
september

23. nedelja
med letom

1. berilo
Iz 35,4-7
Prerok napoveduje obupanim
izredna Božja znamenja.
Psalm
Ps 146,7-10
Hvali, moja duša, Gospoda!
2. berilo
Jak 2,1-5
Bog je ubožne izbral za dediče
kraljestva.
Evangelij
Mr 7,31-37
Jezus pomaga bolnikom.

12.
september

24. nedelja
med letom

1. berilo
Iz 50,5-9
Božji služabnik se ne upira
trpljenju.
Psalm
Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9
Hôdil bom pred Gospodom v deželi
živih.
2. berilo
Jak 2,14-18
Svojo vero spričujmo z deli, da ne
bo mrtva.
Evangelij
Mr 8,27-35
Verujemo v Kristusovo božanstvo,
čeprav mora trpeti.

