... je bil tajnik papeškega sveta za
kulturo. Pisal je strokovne članke in
knjige s področja teologije in filozofije. Je dober poznavalec teorije
marksizma. Škofovsko posvečenje je
prejel na belo nedeljo, 6. aprila v
ljubljanski stolnici. Že čez mesec in
pol je papež novega nadškofa
imenoval za člana papeškega sveta
za kulturo, kjer je potrebna razgledanost in
strokovnost. Domači
rumeni tisk se je bolj razpisal o
imenovanju nadškofa Rodeta za
viteza in velikega priorja reda Božjega groba v Jeruzalemu, čeprav gre
pri tem za manj prestižno zadevo.
Rumeni in ves nekdanji rdeči tisk je
kmalu začel poročati tendenciozno
o nadškofu Rodetu tako, da mu je
vzel dobro ime in pri nekritičnih
ljudeh dosegel dvom in posmeh, ne
le v zvezi z njim osebno, ampak tudi
o vseh cerkvenih in splošno verskih
zadevah. K temu je pripomoglo še
intrigiranje javnega mnenja v zvezi z
vračanjem cerkvenega premoženja,
ki je bilo po vojni krivično odvzeto in
sedaj delno vrnjeno, a temeljito
izropano. Mediji so govorili o bogatenju Cerkve na račun delovnih in
prevaranih državljanov, o duhovnikih, ki se vozijo v pregrešno dragih
avtomobilih in bajnem bogastvu
Vatikana. Nadškof Rode je svojo
vatikansko širino vnesel v prvo
plenarno zasedanje Slovenske ško-

fovske konference oktobra letos, ki
so se je poleg domačih škofov udeležili predstavniki škofovskih konferenc iz sosednjih držav in prijateljskih
škofij. Rdeča javnost se je zgražala in
nedotakljivost režimskega šolstva se
je čutila ogrožena ob nastanku cerkvenih srednjih šol: 1991 gimnazija v
Želimljem in v Vipavi, 1993 klasična
gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano in
letos še gimnazija v Mariboru. V cerkvenih krogih je bila za to že dana
zasnova v obstoječih verskih srednjih
šolah za šolanje in vzgojo bodočih
duhovnikov (Vipava, Želimlje); katoliška laična javnost pa je podprla
nastanek še vsaj dveh šol, ki naj bi v
slovenski enoumni prostor prinesli
več širine in evropske odprtosti ter
poleg spoznavanja krščanskih vrednot dodala še prepotrebno vzgojo za
tradicionalne vrednote. – V Cerkvi na
Slovenskem se je letos začela
priprava na narodno sinodo, ki naj bi
verskemu življenju dala svežega
zagona. Papež Janez Pavel II. je aprila
obiskal Sarajevo in Češko, v maju
Libanon in rodno Poljsko, kjer je bil
kar 10 dni.
Avgusta je bil na
svetovnem dnevu mladih v Parizu,
oktobra pa v Rio de Janeiru na
svetovnem srečanju družin. –
Slovenija. Februarja je bila sestavljena tretja vlada Janeza Drnovška in
na drugih volitvah za predsednika
države je bil novembra ponovno
izvoljen Milan Kučan. ...

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 so interno glasilo in jih izdaja za svoje
potrebe 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
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Oznanilo
župnije Knežak
Bi izbral Boga
ali njegove darove?
Tudi tokrat je v Naši družini (priloga Družine, št. 38/ 2021) v Kolumni
zanimivo razmišljanje o človeški napačni zazrtosti v kratkoročne cilje, ko
trenutno in navidezno dobro zasenči resnične in dokončne vrednote.
Resnično srečo zamenjamo za kratkoročno in prehodno veselje. Tako
verni že od začetka epidemije prosimo Boga za njen konec, »da bomo
mogli živeti v miru in blaginji«. Kaj če bi nam Bog, da bo imel mir,
ustregel in potem pustil, da si naprej sami, brez njega, krojimo svojo
usodo. Verjetno bi taka rešitev mnogim ugajala. Tudi vernim. Saj je Bog
celo Mojzesu na poti v obljubljeno deželo ponudil: »Poslal bom pred
teboj angela in pregnal vse tvoje nasprotnike. Jaz pa ne pojdem s teboj,
ker si trdovratno ljudstvo.« Mojzes take ponudbe ni sprejel in je hotel
Boga ob sebi. Sam se ni hotel ponašati kot veliki in uspešni ljudski
voditelj. Več kot lastna slava in ugled mu je pomenila živa prisotnost
Boga. Bog je preizkušal Mojzesa in njegovo ljudstvo, kaj mu več pomeni:
blaginja in lagodno življenje ali njegova živa navzočnost sredi
izvoljenega ljudstva. Mojzes je navzočnost Boga postavil pred njegove
obljubljene blagoslove in kratkoročne in vabljive cilje: iz šotorov končno
spati pod trdno streho in namesto priložnostnega pobiranja divjih sadov
uživati pridelke rodovitnega polja – kakšna skušnjava!. Toda iz izkušnje
je vedel, da je Božja navzočnost dragocenejša od vseh blagoslovov.
Vedel pa je tudi, da bo Bog v vsakem primeru držal obljubo, ki jo je sam
dal, in jih ob svojem času pripeljal v obljubljeno deželo. - Kaj pa če Bog
tudi nas danes preverja in kliče, da bi pozornost od njegovih blagoslovov
spet bolj preusmerili nanj, od katerega prihaja vse dobro? (priredil župnik)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

25. med letom
NEDELJA
19. 9.
Januarij škof
ponedeljek
20. 9.
Korejski mučenci
torek
21. 9.
Matej apostol
sreda
22. 9.
Mavricij mučenec
četrtek
23. 9.
Pij iz Pietralcine
petek
24. 9.
Anton M. Slomšek
sobota
25. 9.
Nikolaj kmet
26. med letom
NEDELJA
26. 9.
Kozma in Damijan
ponedeljek
27. 9.
Vincencij Pavelski
torek
28. 9.
Venčeslav mučenec
sreda
29. 9.
Mihael, Gabrijel, Rafael
četrtek
30. 9.
Hieronim cerkveni učitelj
petek
1. 10.
Terezija Deteta Jezusa
sobota
2. 10.
Angeli varuhi
25. med letom
NEDELJA
3. 10.
Gerard opat

8.00
10.00

++Jože, Bojan in vsi Tomšič Bač 3
za župnijsko skupnost; krst
/radijski prenos maše/

19.00

(Šem) +Bernarda Lenarčič obl Šem 66b

19.00

++Dominika Urbančič in vsi Bač 32

19.00
18.00
19.00

+Jože Zgonc pn Zagorje 115
(Bač) +Zora Tomšič 30 dan
(Kor) ++Kirn Kor 38

19.00

živi in pokojni sošolci in profesorji Kne 2b

19.00
8.00
10.00

pn
++starši Urbančič Jožef in Olga Kne 202
za župnijsko skupnost; volitve žps, žgs
JUBILANTI, OSTARELI IN BOLNI

19.00

+Bernarda Kragelj Lj

19.00
18.00
19.00

v zahvalo in za blagoslov Kne 21
++Udovič Bač 138
/zoom za birmance, starše in botre/

17.00

(Jeromen) ++Metod in vsi Kne 116 pn 168a

19.00

+Anton Kirn obl Bač 11

19.00
8.00
10.00

+Anton Slavec Kne 169
++Janez, Karolina in vsi Bač 31
(Jeromen) 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.

• JUBILANTI, ki letos obhajate okrogle
obletnice poroke, lepo vabljeni k sveti maši v
nedeljo, 26. septembra ob 10.00, da se
skupaj Bogu zahvalimo za preživeta leta in
prosimo blagoslova za naprej. Ob tem se
bomo spomnili tudi naših ostarelih in bolnih
in z njimi in zanje prosili za zdravje in srečno
starost.
• VOLITVE ŽPS in ŽGS bodo v nedeljo, 26.
septembra. Listo boste izpolnili in oddali po
obeh mašah. Za ŽPS: Kne - Peter Penko,
Alenka Novak, Tadeja Keš; Bač - Branka
Knafelc, Gordana Fatur; Kor - Joško
Tomšič, Franc Strle; Šem - Ana Šenkinc,
Mateja Barbiš. Za ŽGS: Kne – Matjaž
Černetič in Boštjan Kalister, Bač – Rudi
Tomažinčič, Kor – Špela Sedmak, Anton
Delost; Šem – Rino Dovgan.
• BIRMA za letošnji 8. in 9. razred bo 10.
oktobra med nedeljsko sveto mašo ob
10.00. V pripravi na praznik bomo začeli na
prvi petek, 1. 10., devetdnevnico. Vabim tudi
k sveti spovedi.
• NAVODILO za udeležbo pri bogoslužju:
molimo za bolne in konec epidemije;
udeleženci izpolnjujejo pogoje PTC; v cerkvi
ohranjamo medsebojno razdaljo 1,5 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 – Prijatelja sta na lovu in
eden od njiju se zgrudi in ne kaže znakov
življenja. Drugi pokliče 113: »Moj prijatelj je
verjetno mrtev! Kaj naj
naredim?".
Operaterka na drugi strani: "Kar mirno, vam
bom pomagala: najprej se prepričajte, če je
vaš prijatelj res mrtev." Trenutek tišine, nato
se zasliši strel iz puške. "V redu. In zdaj?".

19.
september

25. nedelja
med letom

1. berilo
Mdr 2,12.17-20
Hudobni sklenejo usmrtiti
pravičnega.
Psalm
Ps 54,3-4.5.6-8
Gospod podpira mojo dušo.
2. berilo
Jak 3,16-4,3
Delajmo za mir, da bo rastla
pravičnost.
Evangelij
Mr 9,30-37
Jezusov učenec je drugim služabnik.

26.
september

26. nedelja
med letom

1. berilo
4 Mz 11,25-29
Bog nam daje svojega duha.
Psalm
Ps 19,8.10.12-13.14
Gospodovi ukazi so pravi.
2. berilo
Jak 5,1-6
Preperelo bogastvo človeka
obtožuje.
Evangelij
Mr 9,38-43.45.47-48
Sprejemajmo vse, ki niso proti
nam.

