Slovenska škofovska konferenca podeljuje
za zasluge in delo na cerkvenem in javnem
področju. Letos je bil v naši škofiji en
novomašnika, to je Peter Černigoj, doma
iz Ajdovščine. Posvečen je bil v Logu pri
Vipavi in škof ga je potem poslal za kaplana
v Tolmin. Posvečeni so bili tudi štirje novi
diakoni. - Po daljši bolezni je 21. marca
umrl 83-letni msgr. Jožef Milič, upokojeni
župnik in dekan, po rodu iz Trsta, ki je
skoraj 50 let deloval v Povirju. V času
fašizma je branil slovensko besedo, ljudi pa
pred brutalnostjo komunizma, ki je tudi
njemu samemu preko grozilnih pisem in
preiskav grenil življenje.
Šestdesetletni
Franc Štekar, doma iz Goriških Brd in
župnik na Ledinah nad Idrijo, je bolehen
umrl 29. marca. Zadržan a dobrosrčen,
pobožen pa dober gospodar, se je zelo
dobro razumel z ljudmi. Njegova skrita
ljubezen je bila astronomija, ki jo je
študiral iz literature, ki mu jo je pošiljal
rodni brat iz tujine. Čez dva tedna je po
dolgi bolezni in trpljenju v duhovniškem
domu v Šempetru umrl bivši črnovrški
župnik Ivan Mozetič, doma iz Bilj pri
Gorici. Imel je lep značaj in mehko srce in
ljudje so ga povsod imeli radi. Po nekaj
kaplanskih letih v Idriji in Solkanu je bil
župnik 11 let v Krkavčah in nato 14 let v
Črnem Vrhu nad Idrijo. Župnik z Goč pri
Vipavi, Robert Zadnik, doma iz Bovca, je za
posledicami infarkta umrl 11. oktobra v
šempetrski bolnišnici, v starosti 72 let. Kot
kaplan je prišel v Cerkno, a mu je oblast
prepovedal delovati; potem je v Solkanu
doživljal ponižanja skupaj z župnikom, dr.
Francem Močnikom, ki so ga nahujskani
aktivisti, po imenovanju za apostolskega
administratorja, dobesedno zbrcali čez
italijansko mejo. Že kot duhovnik je eno
leto služil vojaščino in bil še eno leto zaprt.

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 1994 ... Pozlatitev svečnikov, kelihov in
monštranc
je stala 7000 dem.
Nabavljene so bile nove jaslice (20
figuric in 40 ovčk). Z ofrom na binkošti
in z drugimi darovi so bile tapecirane
klopi v župnijski cerkvi. V božični
številki Družine je bila z naslovom Na
pomolu raja pod Snežnikom objavljena
celostranska božična
reportaža o
kneški župniji izpod peresa Jožeta
Zadravca. – Na pomlad je župnik
povabil na srečanje može pri Andreju
zaradi pokopališča, v maju pa tudi
zaradi čistilne akcije in odvoza smeti:
vzorci kontejnerjev štirih velikosti so bili
razstavljeni pred cerkvijo, da so si jih
ljudje lahko ogledali in se odločili za
primernega. Gasilsko društvo Knežak je
konec junija slavilo 90-letnico ustanovitve. V Družini je Zadravec o tem
zapisal: »Dober, plemenit značaj in
naravo Knežanov potrjuje tudi dejstvo,
da je v gasilski zvezi kar 150 ljudi,
mladih in odraslih. Letos so praznovali
90-letnico tega društva. To je skupnost
človekoljubnih ljudi, ki se dandanašnji
med drugim brez predsodkov in
kakršnih koli ovir v svoji uniformi ob
pomembnejših praznikih udeležijo tudi
božje službe v cerkvi, kar je bilo v
prejšnjem režimu strogo prepovedano.« - Oljčne vejice za cvetno nedeljo
so tudi letos pripeljali iz istrskih župnij
in darovi so bili ob tem namenjeni za
obnovo župnišča v Predloki (Črni Kal).
Upokojeni škof dr. Janez Jenko letos
obhaja biserno obletnico
(60 let)
duhovništva. Naš rojak, msgr. Franc
Bole, je aprila za delo z mediji in za
ustanovitev in vodenje Karitas prejel
odličje sv. Cirila in Metoda, ki ga
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Oznanilo
župnije Knežak
SANJE SE RAZBLINJAJO
Desetletja se je zdelo, da so številne vojne in neuspehi svet
izučili in da se spet začenjajo različne oblike povezovanja.
Sanjali smo o združeni Evropi skupnih korenin in se veselili
različnosti v njej. Ustanovni očetje Evropske zveze so si
želeli prihodnosti, utemeljene na sposobnosti skupnega
delovanja za preseganje delitev, pospeševanje miru in za
skupnost med vsemi narodi celine. Podobno je bilo prizadevanje za latinskoameriško povezovanje. Drugje smo bili
priče pomiritvam in zbliževanjem, ki so obrodili ali obetali
sadove. A danes zgleda, da se vračamo v preteklost:
vznikajo zastareli spori, zopet se prebujajo nezaupljivi,
nadležni, užaljeni in napadalni nacionalizmi. Ponekod se –
ob ideji o ljudski in narodni enotnosti, ki jo spodbujajo
različne ideologije, - rojevajo nove oblike samoljubja in
izginja socialni čut zaradi domnevne obrambe narodnih
koristi. Kajti vsaka generacija mora v sebi ponotranjiti boje
in zmage prejšnjih rodov, da spet stremi
k višjim ciljem in se zanje stalno bori.
Nič ni doseženo enkrat za vselej in
dokler je še kje krivica in trpljenje, se ne
smemo slepiti, da je svet v redu in
srečen. (papež Frančišek, Vsi smo bratje 10-11)

Dan in svetnik

JEZUSOV KRST
NEDELJA
10. 1.
Gregor iz Niški
ponedeljek
11. 1.
Pavlin Oglejski
torek
12. 1.
Tatjana mučenka
sreda
13. 1.
Veronika Milanska
četrtek
14. 1.
Oton iz Jurkloštra
petek
15. 1.
Absalom Koprski
sobota
16. 1.
Jožef Tovini
2. med letom
NEDELJA
17. 1.
Anton puščavnik
ponedeljek
18. 1.
Marjeta Ogrska
torek
19. 1.
Makarij Aleksandrijski
sreda
20. 1.
Fabijan in Boštjan
četrtek
21. 1.
Neža mučenka
petek
22. 1.
Vinko diakon
sobota
23. 1.
Marijina zaroka
3. med letom
NEDELJA
24. 1.
Frančišek Saleški

Čas

Mašni nameni

8.00
10.00

za župnijsko skupnost
++Šabec Bač 63 in Milavec Selce 44

18.00

++Godina in Marinčič Kne 38

18.00

+Domina Urbančič 30 dan

18.00

+Janez Škrlj obl Kne 134

18.00

+Jože Keš osm

18.00

++Janez Škrlj in vsi Kne 138

18.00
8.00
10.00
11.30

+Jože Tomšič Bač 2
++Jožefa Vrh in starši Bač 3
za župnijsko skupnost
(Kor) za dobrotnike cerkve

18.00

+Antonija Tomšič obl pn Kne 208

18.00

+Franc Žužek Bač 24

18.00

+Boštjan Delost pn Kne 2b

18.00

(Kor) +Kristina Frank obl Kor 25

18.00

za zdravje in v zahvalo

18.00
8.00
10.00

(Bač) ++Modrijan in Oblak Bač 88
++dr. Giuseppe Weber ZDA pn Bač 155
za župnijsko skupnost

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. Pri maši v kneški cerkvi je lahko 15 ljudi oz. družin, v
cerkvah na Baču, v Koritnicah in v Šembijah po 6. Napovejte svojo prisotnost župniku na 041 338 915.
Sveta spoved je pol ure pred mašo.

• Z NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA končujemo v bogoslužju božični čas in začenja v t. im.
»čas med letom«, ki bo leto trajal do pepelnične
srede, 17. februarja; mašni plašč bo do takrat
zelene barve, potem v postu vijolične do velike
noči, ki bo letos 4. aprila.
• NEDELJO BOŽJE BESEDE bomo obhajali po
vsem svetu 24. januarja. V Sloveniji bo tudi letos
svetopisemski maraton, ko se bo prebiralo celotno
ali posamezni deli oz. odlomki. Letos bo potekal
dogodek preko medijev. Domačim bralcem iz naše
župnije ob tem izrekam zahvalo tako za branje ob
delavnikih, kakor tudi v nedeljah in praznikih.
Sistem in razpored bomo obnovili, ko se bodo
razmere bolj ustalile. Prosim, da sedaj pristopite
za branje Božje besede in prošenj bralci, ki ste
prisotni pri maši. Vesel bom vsakega, ki se na
novo odloči na ta način sodelovati pri bogoslužju.
• NAVODILA za bogoslužje. Svete maše z
ljudstvom se obhajajo ob upoštevanju vseh
preventivnih ukrepov v času epidemije. V kneški
cerkvi je lahko 15 ljudi oz. družin. Za nedelje
prisotnost sporočite župniku najkasneje uro pred
mašo na 041 338 915. Med sveto mašo ni petja in
zunaj ob cerkvi nobenega zadrževanja oz. druženja
ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo).
Spoved je pol ure pred mašo v spovednici ali kapeli.
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 odprta za
srečanje z eno osebo ali eno družino. Škofje vsem
priporočajo več molitve in aplikacijo #OstaniZdrav.
• DAR ZA CERKEV, lahko pa daste v košaro pod
korom ali, za druge namene, v nabiralnik (npr. za
misijone, za maše itd; na ovojnico z denarjem
napišite namen). Ob pogrebih namesto cvetja in
sveč darujte za maše ali za cerkev.
• ŠALA MALA - Zazvoni telefon. Slušalko dvigne
oče treh hčera. »Ribica moja, si ti?« »Ne, tu je
lastnik akvarija s puško.«

10.
januar

JEZUSOV
KRST

1. berilo
Iz 55,1-11
Pridite k vodi, poslušajte in bo
živela vaša duša.
Psalm
Iz 12,2-6
Zajemite vode iz studencev
odrešenja.
2. berilo
1 Jn 5,1-9
Pričujejo Duh, voda in kri.
Evangelij
Mr 1,7-11
Nebeški Oče razodene, da je Jezus
njegov sin.

17.
januar

2. nedelja
med letom

1. berilo
1 Sam 3,3-10.19
Govori, Gospod, tvoj hlapec
posluša.
Psalm
Ps 40,2.4.7-10
Glej, prihajam, da spolnim tvojo
voljo.
2. berilo
1 Kor 6,13-15.17-20
Naša telesa so Kristusovi udje.
Evangelij
Jn 1,35-42
Prva dva učenca govorita z
Jezusom.

