papež Janez Pavel II. potrdil ustanovo
duhovniškega celibata v zahodni Cerkvi, s
tem pa vzbudil mnoge napade in nikdar
končano polemiko. S posebnim pismom se
je papež ozrl na prihajajoče novo tisočletje
kot na novo dobo sveta in Cerkve. Konec
aprila je papež ob nesrečnem padcu
doživel hujšo poškodbo na desni nogi. Ob
tem so mu tudi naši škofje zaželeli
skorajšnje okrevanje. - Po vsej državi in s
posredovanjem mnogih župnij se je letos
poleti zbiralo prijave za vložitev
certifikatov v Krekovo investicijsko družbo,
ki so jo v ta namen ustanovile nekatere
cerkvene
pravne
osebe
(škofije).
Certifikate so letos na podlagi posebnega
zakona dobili vsi polnoletni državljani v
postopku lastninjena državnega premoženja, ki bo iz skupne lastnine prešlo na
fizične ali pravne osebe; premoženje, ki so
ga državljani s svojim delom ustvarili, bo
prodano, in certifikat je za vsakega
državljana nekakšna odškodnina za
njegovo delo. Vrednost potrdila bo za vse
državljane enaka. - Pri nas se je že 21. julija
lani, z razkritjem orožja v zabojnikih na
mariborskem letališču, začela t. im.
»orožarska afera«, v kateri je šlo na eni
strani za obračun med Hrvati in Bosanskimi
muslimani, na drugi pa za trenja med
domačo
komunistično
kontinuiteto
(predsednik države Milan Kučan) in
pomladno politiko (obrambni minister
Janez Janša).
Bosanski predsednik
Izetbegović je
hotel, s pomočjo M.
Kučana, pritihotapiti orožje za svojo
bosansko vojsko mimo mednarodnih
kontrol. Obrambnega ministra Janeza
Janšo so o tem verjetno obvestili hrvaški
viri. Janša je hotel z razkritjem
prepovedane trgovine politično uničiti
Kučana. Ta pa se mu je letos, 20. marca, ...

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 ... Kapelo je 27. aprila letos blagoslovil
ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar, ki
je pri tem rekel: Danes je ta hiša
doživela velik dan, saj bo kapela
pomembna za vso bolnišnico, ker bo
žarišče ljubezni, dobrote, upanja in
vere. Dokončno je bila kapela urejena s
postavitvijo tridelne oltarne slike
Križanega (olje na platno), ki s križa
objema bolnike, mlado družino in ves
svet. Ustvaril jo je akademski slikar
Lojze Čemažar. Ob križ je postavil tudi
žalostno Mater Božjo, soodrešiteljico.
Podobo je 14. avgusta blagoslovil
ljubljanski pomožni škof Jožef Kvas. Radio Ognjišče je začel oddajati najprej
iz koprskega studia, ki je nastal po
prizadevanju urednika Ognjišča, našega
rojaka g. Franca Boleta, v prostorih
nekdanjega zaklonišča pod cerkvijo sv.
Marka v Kopru. Radio se je oglasil po
blagoslovu prostorov in naprav 6.
junija. Radijski signal pokriva preko
različnih oddajnikov kar lep kos
Slovenije. V novembru je radio začel
redno oddajati iz osrednjega studia, ki
je nastal iz preurejenih kletnih
prostorov v kleti škofovih zavodov v
Šentvidu nad Ljubljano. – Papeževo
letošnje delovanje je bilo povezano z
vojnimi razmerami v Bosni in
Hercegovini. Sveti oče je hotel obiskati
Sarajevo, a je bilo to zaradi vojskovanja
nemogoče. Večkrat se je papež v svojih
nagovorih spomnil žrtev vojnega nasilja
in pozival vpletene strani v iskanje miru
in pomoč beguncem. V letu družine se
je papež večkrat dotaknil te teme,
odmevno je bilo posebno pismo
otrokom vsega sveta. Z encikliko je
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Oznanilo
župnije Knežak
EDEN JE VAŠ UČITELJ,
VI VSI PA STE BRATJE
Bolezen ima vedno obraz konkretnega bolnika, tudi
nepriznanega, izključenega, žrtve družbenih krivic. Sedanja
pandemija je razkrila številne neprimernosti zdravstvenih
sistemov in pomanjkljivosti v pomoči bolnim. Mnogi nimajo
vedno zagotovljenega dostopa do oskrbe in ta ni vedno
pravičen. Istočasno pa je pandemija razkrila tudi predanost in
velikodušnost zdravstvenih in drugih delavcev, ki svoje
poklicno ali prostovoljno delo opravljajo v korist ostarelih,
bolnih ali podobno preskušanih. Bližina je namreč dragoceno
mazilo, ki odpre in potolaži tistega, ki trpi v bolezni. Kristjani
živimo to bližino iz ljubezni Jezusa Kristusa, usmiljenega
Samarijana. Združeni z njim po delovanju Svetega Duha smo
poklicani biti usmiljeni kakor Oče in ljubiti zlasti bolne,
slabotne in trpeče brate. Iz osebne ravni ta ljubezen poraja
ljubečo skupnost, ki ne zapusti nikogar, ki sprejema predvsem
najbolj krhke. Zapoved ljubezni, ki jo je Jezus zapustil svojim
učencem, dobi konkretno uresničitev v odnosu z bolniki.
Družba je toliko bolj humana, kolikor bolj zna poskrbeti za
svoje krhke in trpeče člane, in to zna storiti z učinkovitostjo, ki
jo spodbuja bratska ljubezen. Prizadevajmo si za ta cilj in
storimo to tako, da nihče ne bo ostal sam, da se nihče ne bo
čutil izključnega in zapuščenega.
(prim. Papeževa poslanica za 29. svetovni dan bolnikov)

Dan in svetnik

5. med letom
NEDELJA
7. 2.
Rihard kralj
ponedeljek
8. 1.
Jožefina Bakhita
torek
9. 1.
Apolonija mučenka
sreda
10. 1.
Alojzij Stepinac
četrtek
11. 1.
Lurška Mati Božja
petek
12. 1.
Feliks opat
sobota
13. 1.
Jordan Saški
6. med letom
NEDELJA
14. 1.
Valentin mučenec
ponedeljek
15. 2.
Klavdij redovnik
torek
16. 2.
Julijana Koprska
sreda
17. 2.
pepelnica
četrtek
18. 2.
Frančišek Regis
petek
19. 2.
Konrad iz Piacenze
sobota
20. 2.
Jacinta in Frančišek
1. postna
NEDELJA
21. 2.
Irena Rimska

Čas

Mašni nameni

8.00
10.00

+Vinko Kobal duhovnik
za župnijsko skupnost

14.00
18.00

pogreb +Franc Škrlj
(Bač) ++Nuncija Bač 129

18.00

+Silvester Purič pn Kne 2a

18.00
18.00

++starši Novak in Skok Kne 2e
+Ljudmila Nuncija pn Kalčič Zagorje in
Penko Trnje namesto cvetja

18.00
17.00
18.00
8.00
10.00

++Keš pn Kne 2b in sorodniki iz Domžal
+Franc Škrlj osm
(Bač) ++Strle Bač 41
za župnijsko skupnost
+Štefanija Tomšič Kne 141

18.00

+Albert Delost Kne 2a

18.00

+Anton Škrlj 30 dan

18.00

++Bač 89 in 109

18.00

+Giuseppe Weber pn Bač 15

18.00

(Bač) +Stanislav Skok obl Bač 41b

18.00
8.00
10.00

+Domina Urbančič pn Kovačevi
++Vida, Vojteh Keš Kne 2b
za župnijsko skupnost

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. Za udeležbo pri obeh
nedeljskih mašah se napovejte župniku na 041 338 915.
Sveta spoved je pol ure pred mašo.

• VEROUK – nekateri otroci ste že naredili naloge
v delovnih zvezkih in mi jih prinesli za pregled. Ta
teden vam jih bom vrnil; v februarju napravite
nadaljnji dve lekciji in do konca meseca oddajte v
škatlo pred dvoriščnimi vrati. Hvala za sodelovanje
in veselo naprej!
• ZA SVETOVNI DAN BOLNIKOV, ki je na god
Lurške Matere Božje, 11. februarja, je papež
Frančišek napisal poslanico z naslovom »Eden je
vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje« (Mt 23,8). Odnos
zaupanja je temelj nege bolnikov. Papež nas v
poslanici spomni, da smo pozorni do bolnikov in
tistih, ki jim pomagajo doma, v bolnišnicah in
drugod, posebno do tistih, ki trpijo zaradi
pandemije koronavirusa. Hkrati pohvali tudi
predanost in velikodušnost zdravstvenih delavcev,
prostovoljcev in vseh, ki so v službi bolnikov in
njihovih domačih. Pri nas bo osrednja slovesnost,
prilagojena trenutnim razmeram, v narodnem
svetišču Marije Pomagaj na Brezjah v četrtek, 11.
februarja 2021, ob 10. uri. Sveto mašo bo daroval
msgr. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof.
• 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, po vaseh pa 6.
Na pepelnično sredo bomo začeli sveti postni čas,
spokorno pot za obhajanje velike noči.
• ŠKOFIJSKA gimnazija Vipava in Dijaški dom
vabita na informativna dneva v petek, 12. 2., ob 9.
In 15. uri in v soboto, 13. 2., ob 9. uri. Več na njihovi
spletni strani.
• 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. Hvala vsem, ki tako delate!
• ŠALA MALA - Prvi dan po počitnicah vpraša
učiteljica pri matematiki: Janezek, glej: še vedno si
na počitnicah in v levem hlačnem žepu si našel 10
evrov in potem v desnem še 20 evrov. Povej, kaj
torej imaš? – Učiteljica, hlače od koga drugega.

7.
februar

5. nedelja
med letom

1. berilo
Job 7,1-4.6-7
Truda polne noči so večkrat človekov
delež.
Psalm
Ps 147,1-2.3-4.5-6
Gospod ozdravlja potrte v srcu.
2. berilo
1 Kor 9,16-19.22-23
Gorje nam, če ne bomo oznanjevali
evangelija.
Evangelij
Mr 1,29-39
Ozdravil je raznovrstne bolnike.

14.
februar

6. nedelja
med letom

1. berilo
3 Mz 13,1-2.44-46
Gobavci so izločeni iz ljudstva.
Psalm
Ps 32,1-2.5.11
Gospod, ti si moje zavetje.
2. berilo
1 Kor 10,31-11,1
Posnemajmo apostola, kakor on
posnema Kristusa.
Evangelij
Mr 1,40-45
Jezus ozdravi gobavca.

