msgr. Alojz Uran ter upokojeni koprski škof
dr. Janez Jenko. Na svoji oktobrski seji so
naši škofje ponovno povabili papeža na
obisk v Slovenijo. – s sodelovanjem
nekaterih
cerkvenih
ustanov
in
posameznikov je bila letos ustanovljena in
vzpostavljena Krekova banka s sedežem v
Mariboru. Po vzoru in navdihu nekdanjih
ljudskih kmečkih bank in posojilnic naj bi ta
nova ustanova služila malim podjetnikom,
kmetom in tudi cerkveni dejavnosti. –
Zaradi vojne v Bosni in Hercegovini je v
naše kraje prišlo veliko beguncev. Večji
sprejemni center je bil zanje odprt v
nekdanjih vojašnicah v Postojni, Pivki in v
Ilirski Bistrici, nekateri so si našli zatočišče
tudi po vaseh, zlasti pri svojih sorodnikih in
znancih. Poleg drugih socialnih ustanov
zanje skrbijo tudi župnijske dobrodelne
ustanove, zlasti Karitas se je v zadnjih
nekaj letih dobro organizirala in zaživela na
različnih cerkvenih ravneh od župnij do
Cerkve v Sloveniji. Prošnja za pomoč je
prišla iz postojnskega centra, kjer je
zmanjkalo v začetku leta jajc za pecivo.
Papež je v zvezi z vojno v Bosni večkrat
pozval sprte strani in svetovne sile, da bi v
dobro civilnega prebivalstva končali z
nasiljem in vojnimi spopadi. Oktobra je bila
odmevna njegova izjava, s katero je potrdil
dosedanjo cerkveno prakso neoženjenosti
katoliških duhovnikov. V Vatikanu so
objavili okrožnico o moralnih vprašanjih
Sijaj resnice in papež je svetovno javnost
opozoril na problematiko trgovanja s sužnji
v Afriki. – Januarja je v ZDA novi
predsednik Bill Clinton nasledil Georga H.
W. Busha. Z Maastrichtsko pogodbo je bila
1. novembra uradno ustanovljena Evropska unija (dotlej Evropska gospodarska
unija). 9. novembra so hrvaške granate
porušile v Mostarju znameniti most ...

13. – 27. december 2020 (242)
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.

GRADIVO ZA KRONIKO – LETO 1993 - ...
vprašanjih naše vere, bogoslužja, morale.
Uradna predstavitev je bila 3. novembra
v Ljubljani, za naše kraje pa v sredo
zvečer, 24. 11., v postojnskem župnišču.
Škof Metod je 28.3. blagoslovil na Premu
štiri nove zvonove za župnijsko cerkev in
podružnice.
22. avgusta je bila
ustanovljena nova župnija Koper sv.
Marko;
za prvega župnika je bil
imenovan dosedanji župnik na Kozini,
Klancu in v Rodiku Alojz Kržišnik, brat
kneškega župnika. Zamenjava župnikov
je bila poleti v Košani: Marko Kos je odšel
v Šturje, na njegovo mesto je iz Oseka
prišel Vid Premrl. – Ljubljanska nadškofija
je v začetku leta dobila novega
pomožnega škofa: papež je na to mesto
imenoval župnika iz Šentvida nad
Ljubljano in strokovnjaka za katehezo
Alojzija Urana. Škofovsko posvečenje je
prejel na svete tri kralje v Rimu. Sveti
sedež je februarja potrdil ustanovitev
Slovenske škofovske konference in njena
prva seja je bila 22. marca v Mariboru.
Nacionalne konfernce škofov po vseh
državah združujejo škofe pri načrtovanju
in reševanju raznih cerkvenih vprašanj pa
tudi izražanju cerkvenega gledanja na
moralna in družbena vprašanja v
konkretni družbi. Slovenski škofje so že
od osemdesetih let (od imenovanja
nadškofa Šuštarja) imeli neko obliko
samostojnosti v okviru Jugoslovanske
škofovske konference.
Slovenska
škofovska konferenca ima sedem članov.
Njen predsednik je ljubljanski nadškof dr.
Alojzij Šuštar, podpredsednik koprski škof
msgr. Metod Pirih, člani pa mariborski
škof dr. Franc Kramberger, pomožni
mariborski škof dr. Jožef Smej, pomožna
ljubljanska škofa msgr. Jožef Kvas in

Oznanilo
župnije Knežak
KAKŠEN BOŽIČ!
Starejši se še spominjamo drugačnega božičnega praznovanja,
kot smo ga bili navajeni zadnje čase. Božič je bil pred 30 leti
običajen delaven in šolski dan. Praznična maša je bila zgodaj
zjutraj ali kasno zvečer. Če smo bili otroci pri polnočnici in smo
potem prišli zaspani v šolo, so nas tam javno zasliševali, naj
vstanemo tisti, ki smo bili pri polnočnici. Pa je bil božič vendar
zelo lep in pričakovan praznik, globoko doživet doma in v cerkvi,
z jaslicami, z molitvijo in petjem, s praznično mizo. Skromno
novoletno razsvetljavo v mestih so prižgali šele dan kasneje. Le
redki so dali v svojem avtu pod zadnje steklo v Trstu kupljeno
smrečico z nekaj lučkami. – Na letošnji božič bo podobno in
vendar ne enako: minilo je veliko let in svet se je zelo spremenil
in mi z njim. Ali je še kaj, kar je še isto kot nekdaj? Da! V nas je
ista potreba po praznikih, po svetem, skrivnostnem, presežnem;
v človeku je tudi danes prostor za sveti večer: ne v
razsvetljeni cerkvi in ob lepem petju, ne
med prijatelji v prazničnem druženju
sredi vasi; morda doma s kom od
svojih ali pa še to ne. Hrepenenje nas
kljub vsemu tudi letos pelje k Bogu,
ki je zaradi nas legel v jasli. Zato tudi
letos, kljub vsemu, praznujemo.
Blagoslovljene božične praznike vam
želi vaš župnik.

Dan in svetnik

3. adventna
NEDELJA
13. 12.
Lucija mučenka
ponedeljek
14. 12.
Janez od Križa
torek
15. 12.
Drinske mučenke
sreda
16. 12.
Adela kraljica
četrtek
17. 12.
Viviana opatinja
petek
18. 12.
Gacijan misijonar
sobota
19. 12.
Anastazij papež
4. adventna
NEDELJA
20. 12.
Vincencij Romano
ponedeljek
21. 12.
Peter Kanizij
torek
22. 12.
Hunger škof
sreda
23. 12.
Ivo škof
četrtek
24. 12.
Adam in Eva
petek
25. 12.
BOŽIČ
Anastazija mučenka
sobota
26. 12.
Štefan mučenec
Sveta družina
NEDELJA
27. 12.
Janez evangelist

Čas

Mašni nameni

10.00

za župnijsko skupnost;
+Jožefa Vrh 30 dan

18.00

+Rudolf Tomšič osm

18.00

v dober namen

18.00

ČMB za zdravje

18.00

++Slavec Kne 169

18.00

+Bosiljka Ujčič Kne 186

18.00
8.00
10.00

++Štefanija, Jože Tomšič Kne 141
za župnijsko skupnost;
+Stanka Barbiš pn Kne 2b

15.00
18.00
14.00
18.00

pogreb +Dominika Urbančič Bač 32
++starši, brata, sestra in vsi Kne 2a
Pogreb +Pavlina Bradač Kne 172
za zdravje Kne 41a

18.00

+Pavlina Bradač osm

18.00
8.00
10.00
11.30
17.00

++Franc, Frančiška in Joža Ludvik Bač 105
za župnijsko skupnost
+Bernard Delost Kne 195b
v čast Materi Božji in angelom varuhom
++Marija in Alojz resnik obl

10.00
8.00
10.00

+Dominika Urbančič osm
za župnijsko skupnost;
++Franc in vsi Tomšič Kor 28

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. Pri maši v kneški cerkvi je lahko 15 ljudi oz. družin.

• ADVENT se bo iztekel z Jezusovim rojstvom na
božič in božični čas bo do nedelje Jezusovega krsta
(10. januar). Jaslice vabijo k molitvi, ker je Bog v
podobi človeka prišel k nam. Jaslice ob cerkvi bodo
začele družine postavljati v soboto, 19.12.; še se
lahko župniku prijavite za pomoč.
• SPOVED (in obhajilo po eden v cerkvi) pred
prazniki bo v Knežaku v nedeljo, 20. 12., v kapeli;
drugod pa v cerkvi: na Baču v ponedeljek, 21.12.; v
Koritnicah v torek, 22.12.; v Šembijah v sredo,
23.12., povsod 11.00 - 12.00 in 16.00 – 17.00;
spovedoval bom župnik; obvezno me prej pokličite na
041 338 915 za točen termin.
• LUČ MIRU IZ BETLEHEMA bodo postojnski
skavti prinesli v nedeljo zjutraj, 20. 12., in jo boste
lahko vzeli pod zvonikom. Dar bo ob tem namenjen
društvu Lunina vila za pomoč žrtvam nasilja in
skavtom iz Libanona, za pomoč prizadetim po
nedavni eksploziji v Bejrutu.
• OBIČAJNE NABIRKE v nedeljah ni, lahko pa
daste svoj dar za potrebe fare v nabiralnik pod
korom; za druge namene napišite (npr. za misijone,
za maše itd.) na ovojnico in dajte v nabiralnik. Hvala
tudi za pober, ki je vaš dar župniku.
• PRATIKA za leto 2021 stane 6,50 €. Marijanski
koledar za prihodnje leto je tudi na voljo (2 €).
• NAVODILA za bogoslužje v kneški cerkvi. Svete
maše z ljudstvom se obhajajo ob upoštevanju vseh
preventivnih ukrepov. Vsak je sam odgovoren za
zaščito pred morebitno okužbo. Bolni in ostareli naj
svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno
obhajilo, berejo Božjo besedo, opravijo dobro delo in
posvetijo čas molitvi. V kneški cerkvi je lahko 15
LJUDI oz. DRUŽIN. PRISOTNOST SPOROČITE
ŽUPNIKU NAJKASNEJE URO PRED MAŠO na 041
338 915. Med sveto mašo v skladu z vladnim odlokom
ni nobenega petja in zunaj ob cerkvi nobenega
zadrževanja oz. druženja ljudi (npr. poslušanje svete
maše pred cerkvijo). Spoved je uro pred in po maši v
spovednici. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s
pogrebno službo; vernike pa vabimo, da svoje rajne
sorodnike pokopljejo na klasičen način v krsti. Verouk
in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na
daljavo. Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje
z eno osebo ali eno družino. Škofje vsem priporočajo
več molitve; pametno je namestiti aplikacijo
#Ostanizdrav.

13.
december

3. adventna
nedelja

1. berilo
Iz 61,1-2.10-11
Glasno se veselimo v Gospodu.
Psalm
Lk 1,46-48.49-50.53-54
Moja duša se raduje v mojem
Bogu.
2. berilo
1 Tes 5,16-24
Bog naj nas ohrani brez graje ob
prihodu Gospoda.
Evangelij
Jn 1,6-8.19-28
Sredi med vami stoji, a vi ga ne
poznate.

20.
december

4. adventna
nedelja

1. berilo
2 Sam 7,1-5.8-11.16
Davidovo kraljestvo bo večno.
Psalm
Ps 89,2-3.4-5.27.29
Gospodove milosti bom na veke
opeval.
2. berilo
Rim 16,25-27
Skrivnosti, od večnih časov
zamolčane, so zdaj razodete.
Evangelij
Lk 1,26-38
Glej, spočela boš in rodila sina.

