strani cerkve. – Tam je 12. aprila sirski
državljan ob glavnem oltarju prevrnil in s
tem močno poškodoval dragocen in
starodaven križ. Nekaj dni kasneje pa je v
piransko minoritsko cerkev sv. Frančiška
(ob medicinski srednji šoli) vlomil italijanski
državljan in odnesel 11 dragocenih slik
(izrezal jih je iz okvirjev) in celoten križev
pot. Tatu so prijeli na italijanski meji. –
Konec julija je škof Metod blagoslovil
prenovljeno cerkev v Dolenjah in novo
župnišče v Podgradu. Več kot eno leto je
tekla v Stržišču obnova župnišča, kjer je,
pod vodstvom duhovnika in odličnega
mladinskega vzgojitelja Vinka Kobala,
zaživel dom duhovnosti. Tja prihajajo,
posebno v času poletnih počitnic, mladi iz
vse Slovenije. Obnovljeno stavbo je
blagoslovil škof Metod na god župnijskega
zavetnika sv. Ožbolta v petek, 5. avgusta. –
Letošnjo miloščino zahvalne nedelje smo v
škofiji zbirali za gradnjo spomenika žrtvam
medvojnih in povojnih pobojev na Lajšah
nad Cerknim. – Precej prahu je v javnosti
povzročil italijanski zakon iz leta 1992 in
letošnje podaljšanje roka za pridobitev
italijanskega državljanstva za tiste, ki so bili
rojeni pod Italijo. Primorski duhovniki so s
posebno izjavo letos jeseni ljudem
svetovali, da se tej možnosti odpovedo
zaradi spoštovanja do minulega trpljenja
naših prednikov pod fašizmom in iz
narodnega ponosa. – Naš nekdanji župnik
dr. Ciril Sorč je bil imenovan za izrednega
profesorja dogmatike na Teološki fakulteti
v Ljubljani. – Lani, dan pred božičem, je
bolniška župnija v kleti UKC dobila prostore
za novo kapelo. Uredili so jo po načrtih
arhitekta dr. Jožeta Marinka. Kapela je
namenjena zasebni molitvi in bogoslužju
za pokretne bolnike in njihove svojce in za
bolnišnično osebje. ...

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.
Župnija Knežak TRR SI 56 0432 1000 2903 718

GRADIVO ZA KRONIKO – LETO 1994 ... Bil je župnik v Stomažu in potem na
Batah, kjer se je zelo navezal na bližnjo
Sveto Goro. Po premestitvi na Štjak je
prišel na Goče in bil tam župnik 20 let.
- Upokojeni škof dr. Janez Jenko je
dočakal 84 let starosti, ko je na letošnji
sveti božični večer, 24. decembra, v
izolski
bolnišnici
izdihnil
zaradi
kroničnih težav s srcem. Rojen je bil
leta 1910 v vasi Jama blizu Kranja, v
trdni kmečki družini. Po šentviški
gimnaziji in teologiji je prejel leta 1934
mašniško posvečenje in po kratki službi
vzgojitelja v Šentvidu, ko je tudi
doktoriral iz teologije, leta 1940 odšel
v Beograd na pomoč tamkajšnji
katoliški skupnosti. Tam je bil v začetku
vojne in preživel je bombardiranje
mesta, učil je na srednjih šolah verouk,
pomagal na katoliških župnijah v Srbiji
in opravljal službo škofovega vikarja do
leta 1964, ko ga je papež imenoval za
apostolskega administratorja Slovenskega primorja in naslovnega škofa na
sedežu starodavne škofije v Kopru, ki
je bila obnovljena leta 1977 z
združenjem vseh primorskih delov, ki
so po vojni ostali s prvotnimi škofijskimi
sedeži izven državnih meja (Gorica,
Videm, Trst in Reka, Poreč). Bil je goreč
in delaven dušni pastir, teološko
razgledan in strog do sebe, tudi od
drugih je pričakoval podobno držo. Po
upokojitvi leta 1987 je ostal v Kopru in
pomagal tako nasledniku škofu Metodu
Pirihu, kakor tudi v stolni župniji.
Pogreba v koprski stolnici v sredo
popoldne, 28. decembra, se je udeležilo
zelo veliko vernikov, škofov in
duhovnikov. Krsto so položili v grobnico
za oltarjem s tabernakljem, na levi

24. januar – 7. februar 2021 (245)

Oznanilo
župnije Knežak
NESTRPNI DO VERNIH
Zadnje čase smo pri nas in v tujini v dnevni politiki, v delu
civilne družbe in v (pristranskih) medijih priča porastu
nenehnih napadov na Katoliško cerkev. Pri tem niso toliko v
ospredju resnična dejstva, ampak lažne in prirejene zgodbe.
Številne katoliške skupnosti so v mnogih deželah zaradi svoje
vere diskriminirane in kristjani so na najslabšem glasu in
preganjani. Lani je bilo po dostopnih podatkih po vsem svetu
ubitih zaradi vere čez 5000 kristjanov, največ v Afriki. V
mnogih zahodnih državah, kjer se na ves glas poudarjajo
človekove pravice, zlasti svoboda, so sredstva javnega
obveščanja dobila temeljno vlogo pri sistematični kampanji
spodkopavanja in miniranja avtoritete in vloge Katoliške
cerkve. To vzdušje (obnovljene) agresije je prisotno v
sredinah, ki razglašajo toleranco. Z druge strani pa nešteto
dobrih del, ki jih Cerkev opravlja po vsem svetu, ostaja
neopaženih. Zato pa je toliko več tistih, ki Cerkvi očitajo, kaj je
- ali naj bi - storila narobe! Skoraj nihče pa se nikoli ne vpraša,
koliko slabega je Cerkev preprečila. Lahko je obsojati
preteklost Cerkve in njene grehe. Vendar pa je potrebno tudi
videti, za koliko ljudi je bilo storjenega veliko dobrega in koliko
slabega je bilo odpravljenega. Ne bomo prenehali trditi, da
resnično »bilanco« cerkvene skupnosti lahko naredi samo
Bog. Ljudem pa bo to postalo jasno šele ob koncu zgodovine
(sveta). (prim. VRNET, Martin Vichar Donaj)

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

3. med letom
NEDELJA
24. 1.
Frančišek Saleški
ponedeljek
25. 1.
Spreobrnitev ap. Pavla
torek
26. 1.
Timotej in Tit
sreda
27. 1.
Angela Merici
četrtek
28. 1.
Tomaž Akvinski
petek
29. 1.
Valerij škof
sobota
30. 1.
Martina mučenka
4. med letom
NEDELJA
31. 1.
Janez Bosko
ponedeljek
1. 2.
Brigita Irska
torek
2. 2.

8.00
10.00

++dr. Giuseppe Weber ZDA pn Bač 155
za župnijsko skupnost

18.00

+Pavlina Bradač 30 dan

18.00

+Anton Škrlj osm

18.00

+Giuseppe Weber pn prijat. Fatur

18.00

++Kne 10

18.00
17.00
18.00
8.00
10.00

(Bač) +Štefan Strle duhovnik obl
(Bač) +Ljudmila Nuncija osm
++Kastelc in Marija, Viktor Fatur Kne 41a
za župnijsko skupnost
za zdravje

18.00

++Anton Slavec in starši Kne 123

Jezusovo darovanje - svečnica

18.00

++Tomažinčič Bač 15

18.00

v čast Sv. Duhu

18.00

+Frančiška Vrh 30 dan

18.00

pn

18.00
8.00
10.00

+Jože Keš 30 dan
+Vinko Kobal duhovnik
za župnijsko skupnost

sreda
3. 2.
Blaž škof
četrtek
4. 2.
Oskar škof
petek
5. 2.
Agata mučenka
sobota
6. 2.
Japonski mučenci
5. med letom
NEDELJA
7. 2.
Rihard kralj

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.

• NEDELJO BOŽJE BESEDE obhajamo danes
po vsem svetu. V Sloveniji so na spletu bralni
svetopisemski maratoni, kar nam je spodbuda, da
bi tudi sami segli po Besedi življenja, jo brali,
premišljevali, iz nje molili in po njej živeli.
Domačim bralcem iz naše župnije ob tem izrekam
zahvalo tako za branje ob delavnikih, kakor tudi v
nedeljah in praznikih. Seznam 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 tako 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 bomo spet redno začeli obenem s šolo.
Škofje vsem priporočajo več molitve in aplikacijo
#OstaniZdrav.
• ŠKOFIJSKA klasična gimnazija in Jegličev dijaški
dom v Šentvidu v Ljubljani vabita na dneve odprtih
vrat od 30. januarja do 11. februarja. Dogodki bodo
preko spleta na naslovu vpis.stanislav.si.
• DAR ZA CERKEV, lahko daste v košaro pod
korom ali v nabiralnik (za druge namene, npr. za
misijone, za maše itd; na ovojnico z denarjem
napišite namen). Svojci ob pogrebih svojih dragih
poskrbite, da bodo ljudje v poklon vašim rajnim
namesto cvetja in sveč darovali za maše ali za
potrebe naše cerkve.
• ŠALA MALA - Vprašam sosedo, kako je kaj pri
njih v času karantene, pa pravi: "En dan grem v
trgovino jaz, en dan pa mož. En dan jemo, drugi
dan pa pijemo."

24.
januar

3. nedelja
med letom

1. berilo
Jon 3,1-5.10
Ninivljani se spreobrnejo.
Psalm
Ps 25,4-5.6-7.8-9
Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.
2. berilo
1 Kor 7,29-31
Podoba tega sveta bo prešla.
Evangelij
Mr 1,14-20
Spokorimo se in verujmo evangeliju.

31.
januar

4. nedelja
med letom

1. berilo
5 Mz 18,15-20
Bog govori po preroku.
Psalm
Ps 95,1-2.6-9
O da bi danes poslušali Božje
besede!
2. berilo
1 Kor 7,32-35
Neomožena skrbi za to, kar je
Gospodovega.
Evangelij
Mr 1,21-28
Jezus uči, kakor kdor ima oblast.

