... Potres je poleg velike gmotne
škode na objektih povzročil tudi
precejšnje spremembe v naravi, saj
so nastali številni skalnati podori, ki
so ponekod popolnoma uničili
planinske poti; zasulo in odneslo je
strmo pot, ki je po levem pobočju
peljala iz Drežnice na Krn in nato
prečila pod vrhom na desni greben.
Padajoče skale in kamenje je
ponekod poškodovalo ali celo
uničilo nekatere pomnike iz I.
svetovne vojne. To je bil eden
najmočnejših potresov 20. stoletja z
žariščem na ozemlju Slovenije.
Obnova objektov se je zavlekla
daleč v novo tisočletje in pri tem je
prihajalo do zapletov, finančnih
špekulacij in slabe volje. Duhovniki
so bili, kot vsi tamkajšnji ljudje, ki so
že preživeli potres leta 1976, v
skrbeh, kako se spopasti s posledicami take katastrofe. Stavbe se
lahko popravijo. Potres pa globlje
od hiš zamaje človeka in medsebojne odnose. Prvotna solidarnost
zamre in pride nevoščljivost in
prepiri. Za popravilo cerkva in
posameznih župnišč so se pristojne
službe v naši škofiji prav hitro
odzvale in v naslednjih letih je bilo iz
naslova popotresne obnove narejenega zelo veliko. Popravljeno je bilo
župnišče v Drežnici, Bovcu, ponovno
po potresu leta 1976 zdaj spet v
Kobaridu in drugod. Najbolj vidne

tudi medijsko najbolj predstavljene
so bile poškodbe na bovški
podružnični cerkvi Device Marije na
Polju. Veliko pomoči je takrat naša
škofija dobila od sosednje videmske
škofije. – Osebni spomini. Kasnejši
kneški župnik Milharčič sem bil takrat
na škofiji v Kopru odgovoren za
gospodarske zadeve. Že na velikonočno nedeljo popoldne sva bila z
Brankom Hlačo, gradbenim referentom naše škofije, v Kobaridu in
Bovcu. - V ponedeljek sva z Milanom
Stepanom, ki je bil takrat župnik v
Lokvi, v Idriji nabavila rabljene
jeklenice z rudniških dvigal in jih v
avtomobilski prikolici in z lestvami na
strehi odpeljala v Posočje. Statik ing.
Ribnikar je svetoval povezati z
jeklenicami nosilne zidove ogroženih
cerkva, da bi se ob morebitnih
popotresnih sunkih že omajani zidovi
ne razprli in bi se zgradbe ne zrušile.
Povezala sva cerkve okoli Drežnice,
cerkev nad vasjo Krn, potem v Lojah v
Baški grapi, in že omenjena Marijino
cerkev pri Bovcu in še kakšno. Čez
leta mi je kolega Milan pripovedoval,
kako je govoril z nekom od državnih
služb, da je kmalu po potresu, ko so
oni šele prišli na ogled, videl okoli
Drežnice dva monterja z avtom, ki sta
utrjevala cerkve. Milan mu je rekel:
To sva bila dva duhovnika: jaz in moj
kolega. – Letos sta bila posvečena za
duhovnika 29. junija v Kopru iz
župnije Sežana Vasjan Kecojević, ...

17. – 31. oktober 2021 (264)
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
2021 SINODA 2023
Za sinodalno Cerkev
Letos za božič bo minilo 60 let od sklica 2. vatikanskega
cerkvenega zbora, ki je med drugim pritegnil vse katoliške škofe
k sodelovanju s papežem pri vodenju in odločanju v Cerkvi. Tako
se je vzpostavila sinoda škofov, ki je z občasnimi sklici
uresničevala sodelovanje in soodgovornost v Cerkvi. Izraz sinoda
je vzet iz grščine in pomeni hoditi skupaj. V Cerkvi pomeni hoditi
skupaj v občestvu vernih in občestvu Svete Trojice. Papež
Frančišek vabi k sodelovanju v tem procesu vse vernike. Skupaj s
svojimi škofi naj bi vsi, poslušni Svetemu Duhu, izmolili in
predlagali zamisli za pot in življenje po veri. Sinoda, ki se začenja
te dni po vseh škofijah (danes bodo v koprski stolnici ob 17. uri
slovesne večernice), bo trajala do leta 2023. Papež nas vabi k
molitvi za blagoslov tega dela in vabi k odprtemu dialogu najprej
v domači škofiji in v domači župniji.
Molitev: Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem
imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam
pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in
grešni; ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas
nevednost vodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala
na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo
lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo
oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to Te prosimo, ki
deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z Očetom in
Sinom na vekov veke. Amen.

Dan in svetnik

Čas

29. med letom
NEDELJA
17. 10.
Ignacij Antiohijski škof
ponedeljek
18. 10.
Luka evangelist
torek
19. 10.
Pavel od Križa
sreda
20. 10.
Irena mučenka
četrtek
21. 10.
Uršula mučenka
petek
22. 10.
Janez Pavel II. papež
sobota
23. 10.
Severin škof
30. med letom
NEDELJA
24. 10.
Anton Marija Claret
ponedeljek
25. 10.
Darinka mučenka
torek
26. 10.
Rustik škof
sreda
27. 10.
Sabina Avilska
četrtek
28. 10.
Simon in J. Tadej apostola
petek
29. 10.
Mihael Rua
sobota
30. 10.
Marcel mučenec
31. med letom
NEDELJA
31. 10.
Volbenk škof

8.00
10.00

Mašni nameni
++sestra Ivanka Mikuž in Pepca Šivec Bač 31

za župnijsko skupnost

18.00

++Volk in Šabec Bač 41d

18.00

++Marija, Anton Fatur Bač 141a

18.00

v zahvalo in priprošnjo

18.00

+Silva Jenko Avstralija pn Kne 2

18.00

++Šajn in Nadoh Kne 118

18.00
8.00
10.00

+Anton Slavec Kne 123
++Keš in Vrh Kne 2b
za župnijsko skupnost
MISIJONSKA NEDELJA

18.00

+Ivan Tomšič obl Bač 114

18.00

+Albert Delost in za duše v vicah Kne 2a

18.00

po namenu
++Antonija, Stane, Tina Tomšič
pn Bač 144c

18.00
18.00
18.00
8.00
10.00

po namenu
++Marija, Franc Mulec in vsi Miklavc
Bač 39
++Šabec, Nuncija in Žetko Bač 42
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.

• V SINODO, ki združuje po zadnjem koncilu
škofe vsega sveta, želi papež Frančišek
vključiti vse vernike, da bi svojim pastirjem
in z njimi, v poslušnosti Svetemu Duhu, v
molitvi in pogovoru izrekli svoja pričakovanja
in potrebe. Tako bo Cerkev, Božje ljudstvo,
iskala pot danes in v prihodnje zase in za
ves svet. Sinoda se bo začela danes po
vseh škofijah; v Kopru ob 17.00.
• MOLIMO za spravo in mirno sožitje v naši
domovini! Pa tudi zase, da bomo zadržani in
kritični do zavajajočih in zlonamernih
informacij in »novic«.
• MISIJONSKA nedelja bo 24. t. m. Letošnje
geslo: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem,
kar sva videla in slišala«, povzema besede
apostolov Petra in Janeza; izražajo
zavzetost za navdušeno evangelizacijo. Dar
bomo dali za pomoč v misijonskih deželah.
• 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.
• MAŠNE namene, ki ste jih dali za drugam,
sem dal župniku v Vojščici na Krasu: 3x za
zdravje, v čast Sv. Duhu za birmance, 3x v
dober namen. Hvala!
• ŠALA MALA – Ob cesti kmet prodaja
domače pridelke. Iz avta stopi dama,
natančno ogleduje jajca in vpraša: »S čim
pa krmite kokoši: s koruzo, pšenico ali s
krmilom?« Kmet, naveličan tečnih kupcev,
pravi: »Mi jim damo denar in si kupijo, kar
želijo.«

17. oktober

29. nedelja med letom

1. berilo
Iz 53,10-11
Le daritev življenja more prinesti
odrešenje.
Psalm
Ps 33,4-5.18-19.20.22
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad
nami.
2. berilo
Heb 4,14-16
Z zaupanjem se bližajmo Kristusu,
ki nas je odrešil.
Evangelij
Mr 10,35-45
Božji Sin je postal človek, da bi dal
svoje življenje za nas.

24. oktober

30. nedelja med letom

1. berilo
Jer 31,7-9
Bog udarjene rešuje iz sužnosti.
Psalm
Ps 126,1-6
Velike reči je Gospod storil za nas.
2. berilo
Heb 5,1-6
Kristus je naš véliki duhovnik.
Evangelij
Mr 10,46-52
Slepi prosi Jezusa, da bi spregledal.

