... Julija je državni zbor ratificiral
pridružitveni
sporazum
med
Slovenijo in EU in sredi decembra je
naša država dobila povabilo za
začetek pogajanj za vstop v EU.
Svet. Konec avgusta je v prometni
nesreči v Parizu, ko je v begu pred
paparazzi (novinarji – mrhovinarji)
šofer izgubil oblast na vozilom,
umrla valižanska princesa Diana;
njen pogreb je preko tv spremljalo
po vsem svetu 2 milijardi gledalcev.
Sredi decembra so v ameriških
kinematografih začeli vrteti znameniti film Titanik, ki je prvi dosegel
neverjeten zaslužek eno milijardo
dolarjev. – 1998 - Letos je bilo
porok 5 in 5 krstov; pogrebov je bilo
17. K nedeljskim mašam je prihajalo
312 ljudi (62 moških, 168 žensk in
82 otrok). Letos je tudi zaživela in
začela delovati Župnijska karitas. Pri
verouku je bilo 110 otrok;
prvoobhajancev je bilo 6 iz 2.
razreda. V marcu je bil razpisan
duhovni vikend za 7. razred na
Mašunu in za 7. in 8. v Trnju. Na
srečanja je prihajalo okoli 15
mladih. Škofijsko srečanje zanje je
bilo ob drugi obletnici papeževega
obiska v Postojni 16. maja.
Župnijsko romanje je bilo 22.
avgusta v Novo Štifto pri Sodražici in
v Kočevski Rog, Žužemberk in
Stično. Župnik je za nagrado povabil
na to romanje krasilke in čistilke

cerkve. Sredi oktobra je župnik in
nekaj drugih poromalo v Međugorje.
V maju so bile šmarnice vsak dan po
vseh vaseh v fari. – Poleti se je začelo
delo na urejanju dostopa k farni
cerkvi in ploščadi pred njo; pozno
jeseni so dela zaradi mraza obstala in
se nadaljevala na pomlad. Do sredine
novembra je za to delo župnik sprejel
prispevek od 230 družin v povprečni
višini 5000 tolarjev ( 1 liter kurilnega
olja je stal 45 tolarjev). Pri Jeromnu je
bil popravljen zid in stopnice. Župnik se je na 7. velikonočno
nedeljo spomnil zlate poroke svojih
staršev. Sredi junija je bila v Trstu
pokopana Lina D'Alenna, dobrotnica
koriške cerkve. V nedeljo, 14. 6., je
pri obeh mašah sodelovala glasbena
skupina Novina in zbirala darove za
pomoč
bolnim
otrokom.
Velikonočni potres, 12. aprila, je malo
pred poldnevom zatresel gornje
Posočje: Bovško, Kobariško, Tolminsko in Cerkljansko. Ravno v času
velikonočnega kosila je bila večina
ljudi doma, zato je bila panika med
prebivalstvom še večja. Na srečo
potres ni zahteval smrtnih žrtev. Ob
potresu je bilo poškodovanih več kot
4000 objektov, med temi 86 cerkva
in 19 župnišč ter mnogo zasebnih hiš.
Škof Metod je v pismu vernikom 22.
aprila zapisal: Že majhna pomoč je
veliko več kot mnogo sočutja. Naša
župnija je zbrala za pomoč in oddala
škofiji 737.000 sit. ...

3. – 17. oktober 2021 (263)
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
Skupaj naprej
»Ne le Cerkev na Slovenskem, tudi vesoljna Cerkev je v čolnu na
razburkanem morju. Valovi sovraštva in razprtij, predpisov - v skrbi za
preživetje prežeti z egoizmom - pljuskajo, v čolnu nas premetava in v
skrbi za brate in sestre niti ne vemo več, kako naprej. Začnimo živeti pot
sinodalnosti po naših domovih, skupnostih in župnijah. Vsi smo deli
istega – Kristusovega telesa. Vsak je nenadomestljiv in dragocen in le
skupaj bomo lahko stopili naprej. Le skupaj z Jezusom, našim
Odrešenikom, glavo telesa, bomo lahko zaživeli občestvo. Ne delajmo si
iluzij, kako nam bo z izpolnjevanjem predpisov in lastnim naprezanjem
uspelo, ampak skupaj z apostolom Pavlom stopimo na pot
spreobrnjenja, da bomo lahko spet v vsem postavili Boga, ki je naš Oče,
na prvo mesto in z njegovo pomočjo zaživeli kot bratje in sestre. Na poti
spreobrnjenja pa vsi potrebujemo duhovne očete, ki nam na križiščih
življenja pomagajo prepoznati, kako naprej, nas spodbudijo, ko
omagujemo, in so nam v oporo, ko postanejo naša kolena klecava.«
Tako je v Uvodniku z zgornjim naslovom zapisala v zadnji Družini
(40/2021) Jana Podjavoršek ob poročilu o novem škofu Andreju Sajetu,
ki sedaj vodi novomeško škofijo in je njen duhovni oče. – Prihodnjo
nedeljo bo nova generacija naših mladih (27 jih je iz 8. in 9. razreda)
prejela zakrament potrditve, sveto birmo. Poleg staršev in botrov jim
stopa ob stran Bog - Sveti Duh, ki je duhovni oče, njihov prijatelj in
sopotnik. Vsi, ki se imenujemo in smo kristjani, nikoli ne pozabimo, kdo
je vedno z nami in je zmeraj zvest prijatelj. (priredil župnik)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

27. med letom
NEDELJA
3. 10.
Gerard opat
ponedeljek
4. 10.
Frančišek redovnik
torek
5. 10.
Marija Faustina Kowalska
sreda
6. 10.
Bruno redovnik
četrtek
7. 10.
Rožnovenska Mati Božja
petek
8. 10.
Benedikta mučenka
sobota
9. 10.
Abraham in Sara
28. med letom
NEDELJA
10. 10.
Danilo škof
ponedeljek
11. 10.
Janez XXIII. papež
torek
12. 10.
Maksimilijan Celjski
sreda
13. 10.
Gerald vitez
četrtek
14. 10.
Kalist papež
petek
15. 10.
Terezija Velika redovnica
sobota
16. 10.
Gal opat
29. med letom
NEDELJA
17. 10.
Ignacij Antiohijski škof

8.00
10.00

++Janez, Karolina in vsi Bač 31
(Jeromen) za župnijsko skupnost

18.00

++Magajna, Tomšič Kne 147c

18.00

(Bač) +Lado Šajn 30 dan

18.00

(Bač) ++Tomšič doma in po svetu Bač 107

18.00
17.30
18.00

+Marija Ludvik pn
spoved
+Bruno Jenko Kne 2

18.00
8.00
10.00

Čast angelom varuhom Kne 2b
++Šajn Bač 50
za župnijsko skupnost; BIRMA

18.00
18.00
20.00

+Pavla Bradač Kne 172 pn prijateljice
+Stanislava Česnik nečakinja Marija
starši 1 obh

18.00

(Bač) +Anton Tomšič Bač 144

18.00

+Marija Tomšič Rim

18.00

+Jože Šetina obl Kne 110

18.00
8.00
10.00

+Marko Kukolj obl Kne 1č
++sestra Ivanka Mikuž in Pepca Šivec Bač 31

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.

• ROŽNI VENEC na praznik Rožnovenske
Matere Božje, v četrtek, 7. oktobra, bo
Radio Ognjišče neposredno prenašal
molitev rožnih vencev in sveto mašo iz
bazilike Marije Pomagaj na Brezjah med
18.00 in 21.00. Sveto mašo bo daroval
nadškof Marjan Turnšek.
• BIRMA bo prihodnjo nedeljo ob 10.00;
vstop v cerkev bo samo za birmance in
svojce. Ostali pridite k maši ob 8.00.
• SKAVTI stega Postojna 1 vabimo k vpisu
novih članov! Za prijavo se lahko obrnete na
Jernejo (031 454 649) ali pa
izpolnite prijavnico, ki jo najdete na naši FB
strani: Skavtaktiti. Prijave so možne do
zapolnitve mest v posamezni starostni
skupini (veji): Bobri in bobrovke 1. in 2.
razred, Volčiči in volkuljice 3. - 5. razred,
Izvidniki in vodnice 6. razred - 1. letnik,
Voditelji in voditeljice - nadobudni mladi (od
21 let naprej), ki bi z našimi člani odkrivali
skrivnosti kolonij, džungle, izvidništva in
popotništva. Prvo srečanje bo v soboto, 9.
oktobra. Rezervirajte si datum!
• 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 – Žena naroči možu,
profesorju matematike: "Pojdi v trgovino in
kupi 5 jabolk; če imajo tudi jajca, jih kupi
10". Mož gre in vpraša prodajalko, če imajo
jajca. Ta mu odgovori: "Seveda jih imamo".
"V redu, dajte mi torej 10 jabolk, prosim."

3. oktober

27. nedelja med letom

1. berilo
1 Mz 2,18-24
Bog je ustvaril moža in ženo, da
postaneta eno.
Psalm
Ps 128,1-2.3.4-5.6
Blagosloví naj te Gospod vse dni
tvojega življenja.
2. berilo
Heb 2,9-11
Jezus ima našo človeško naravo.
Evangelij
Mr 10,2-16
Kar je Bog združil, naj človek ne
loči.

10. oktober

28. nedelja med letom

1. berilo
Mdr 7,7-11
Modrost moramo ceniti nad vse.
Psalm
Ps 90,12-13.14-15.16-17
Nasiti nas, Gospod, s svojo dobroto.
2. berilo
Heb 4,12-13
Bog pozna celo naše misli.
Evangelij
Mr 10,17-30
Če Jezus kliče, se moramo vsemu
odreči.

