Župnijsko romanje na Slomškov grob v
Mariboru in v Marijino cerkev v Puščavi na
Pohorju je bilo na drugo soboto v
septembru. V oktobru so bile volitve za
nov sestav župnijskega pastoralnega sveta.
Z oddajo glasovnic, ki so jih izpolnili doma
in prinesli v nedeljo v cerkev, je od 682
(polnoletnih krščenih) glasovalo nad 60%
upravičencev. Izvoljenih je bilo iz Knežaka
8, z Bača 8, iz Koritnic 4, iz Šembij 5 članov.
Poseben dogodek je bilo praznovanje
prvega obhajila za »lučke« - za otroke s
posebnimi potrebami iz gibanja Vera in luč:
v nedeljo, 2. julija popoldne v tukajšnji
kapeli. Istega dne je bila na večer v Pivki
biserna maša petelinjskega rojaka dr.
Antona Požarja, zaslužnega profesorja iz
vipavskega
malega
semenišča
oz.
gimnazije. Udeležili smo se dekanijskega
romanja na belo nedeljo popoldne na
Sveto Goro in vseslovenskega romanja
bolnikov in invalidov na Brezje konec
junija. Na prvo nedeljo v septembru je bila
v Trnovem slovesnost večnih zaobljub; v
soboto 16. septembra pa srečanje mladih v
Stični. Zlato mašo je sredi oktobra obhajal
v Trnovem trnovski rojak in župnik v
Novakih g. Joško Skok. Generalni vikar
naše škofije, g. Renato Podberšič, je konec
oktobra blagoslovil obnovljeno kapelico sv.
Družine v Petelinjah, konec novembra pa
dva nova zvonova v Hrušici. 20. avgusta je
postojnski dekan Vladimir Pirih blagoslovil
obnovljeno kapelo Žalostne Mater Božje v
Drskovčah. - Osrednje delo je bilo letos
obnova ometa na župnišču. Že 8. februarja
je župnik poslal prijavo in prošnja za
soglasje gradbenih del na škofijo in na
spomeniško varstvo. Člani gradbenega
odbora so šli po hišah in svoj dar je
prispevalo okoli 250 posameznikov.

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 ... maščeval v t. im. »aferi Depala vas«,
kjer jo je - ob
napadu vojaških
specialcev na »civilista« - skupil Janša,
za kar je moral odstopiti s položaja
obrambnega ministra. Posledice teh
političnih obračunavanj se še dolgo
niso polegle. - Spomladi so v nemirih v
Ruandi Hutujci pobili okoli pol milijona
pripadnikov Tutsijev; sredi najhujšega
dogajanja je čudežno preživel in rešil
veliko ljudi naš misijonar Danilo Lisjak,
po rodu iz Dornberka. Več miru se
obeta z ustanovitvijo Federacija Bosne
in Hercegovine. V začetku maja so s
slovesnostjo v Calaisu na francoski
strani Preliva odprli 50 km dolg predor,
ki so ga delali 6 let, in so z njim povezali
Anglijo in Francijo. - 1995 - Letos smo
imeli 7 porok, 5 krstov in 27 pogrebov;
k maši je v nedeljah hodilo blizu 390
ljudi, h verouku pa 128 otrok. Prvo
obhajilo je bilo v nedeljo, 7. maja;
prejelo ga je 25 otrok iz 2. razreda. Pri
birmi, ki je bila na praznik Sv. Trojice,
11. junija, je bilo 24 dečkov in 32 deklic
iz zadnjih treh razredov. Na srečanja za
starše obeh skupin je župnik posebej
povabil očete, a je na prvo tako
srečanje pred birmo prišlo le 8 očetov.
Birmanci so se pripravljali v skupinah in
v zimskih počitnicah v februarju so šli z
avtobusom na birmanski vikend v
Godovič, kjer jih je gostil in vodil
tamkajšnji župnik Vinko Kobal. Po birmi
je župnik načrtoval za birmance
razvedrilni obisk zabaviščnega parka
Gardaland pri Veroni, kar pa se ni
uresničilo; uspel jih je v juliju nekaj
peljati na teden duhovnosti v Klancu pri
Kozini. V avgustu je župnik vabil mlade
na planinski izlet k Triglavskim jezerom.

21. februar – 7. marec 2021 (247)

Oznanilo
župnije Knežak
ČLOVEK, NE JEZI SE!
Te dni, ko so se malo sprostili sanitarni ukrepi in omejitve,
lahko v medsebojnih pogovorih v živo ali preko telefona in
drugih zvez in medijev še bolj slišimo kritike in pripombe na
račun domačih in evropskih oblasti v zvezi s politiko,
zdravstvenimi odločitvami in drugimi (ne)odgovornimi dejanji
in izjavami; veliko gneva in (na videz) boljših rešitev je slišati
na račun omejevanja svobodnega gibanja ljudi in na račun
ravnanja in izbir glede boja proti koronavirusu. Vzgojne
izkušnje in splošno znanje govorijo, kako s svojim govorjenjem
in ravnanjem vplivamo ljudje ne le na mlajše ampak tudi
odrasli drug na drugega. Val nejevolje in srda pljuska
vsevprek in preko meja zdravega okusa in razuma. V
vsakdanjih pogovorih se omenjenih tem in načina izražanja ne
moremo izogniti. Mnoge kritike so utemeljene in upravičene,
nekatere pa tudi nepreverjene ali celo slabonamerne in
zavajajoče. V litanijah vseh svetnikov je od nekdaj prošnja:
Jeze, sovraštva in vse hude volje - reši nas o Gospod! Po zdravi
človeški pameti in svojem krščanskem prepričanju mora
človek razmišljati kritično in hkrati ohranjati distanco do
vsega sedanjega dogajanja, in tudi v
svojem govoru nastopati umirjeno,
spravljivo in spoštljivo do sogovornika
in drugih, tudi do javnih oseb in
ustanov. (župnik)

Dan in svetnik

1. postna
NEDELJA
21. 2.
Irena Rimska
ponedeljek
22. 2.
Marjeta Kortonska
torek
23. 2.
Polikarp mučenec
sreda
24. 2.
Matija apostol
četrtek
25. 2.
Nestor mučenec
petek
26. 2.
Aleksander škof
sobota
27. 2.
Gabrijel redovnik
2. postna
NEDELJA
28. 2.
Roman opat
ponedeljek
1. 3.
Albin škof
torek
2. 3.
Neža Praška
sreda
3. 3.
Anzelm opat
četrtek
4. 3.
Kazimir kraljevič
1. petek
5. 3.
Hadrijan mučenec
sobota
6. 3.
Nika redovnica
3. postna
NEDELJA
7. 3.
Perpetua in Felicita

Čas

Mašni nameni

8.00
10.00

++Vida, Vojteh Keš Kne 2b
za župnijsko skupnost

18.00

(Bač) +Ljudmila Nuncija 30 dan

18.00

za duše v vicah

18.00

v čast Materi Božji in angelu varuhu

18.00

++Nuncija Bač 68

18.00

v čast Materi Božji za zdravje

18.00
8.00
10.00

+Jože Keš pn sorodniki iz Domžal
++Bač 29
za župnijsko skupnost

18.00

(Kor) za zdravje

18.00

+Antonija Slavec Bač 55a

18.00

v čast sv. Jožefu

18.00

+Anton Slavec obl Kne 169

18.00

+Franc Škrlj 30 dan

18.00
8.00
10.00

+Anton Škrlj pn prijatelji
++Franc, starši in vsi Kor 63
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.

• POSTNI ČAS se je začel na pepelnično sredo.
21.
1. postna
Podali smo se na štirideset dnevno pot
februar
nedelja
spreobrnjenja v pripravi na obhajanje velike noči,
1. berilo
1 Mz 9,8-15
ki bo letos 4. aprila. Post v krščanski praksi je
Bog sklene z Noetom zavezo po
predvsem božje delo in vključuje odpoved grehu
potopu.
(spoved), odpoved mesu (v petkih) ali čemu
drugemu prijetnemu (alkohol, cigarete, gledanje tv)
Psalm
Ps 25,4-5.6-7.8-9
in prenajedanju (pepelnična sreda in veliki petek),
Gospodove stèze so dobrota in
premagovanje (npr. v govorjenju), opravljanje
zvestoba.
dobrih del (pomoč, obdaritev), molitev (npr. križev
2. berilo
1 Pt 3,18-22
pot). Karitas vabi k vajam zmernosti, dobrodelnosti in spokornosti. Z mize pod zvonikom lahko
Rešuje nas krst, ki je uresničenje
vzamete list s postno molitvijo in zgibanko, ki vabi
Noetove rešitve iz potopa.
k postnemu dobremu delu. Deset minut za Sveto
Evangelij
Mr 1,12-15
pismo v postu med vožnjo na delo ali v času
Jezusa
satan
skuša
in
angeli
mu
malice ponuja Svetopisemska družba Slovenije.
strežejo.
Po mailu vam bodo vsak dan poslali zvočni
posnetek odlomka in kratko razmišljanje s
spodbudo.
Informacije
in
prijava:
https://www.svetopismo.si/stojte-trdni-v-veripostna-akcija-prisluhni-besedi/. Za več informacij
pa lahko pokličete tudi na gsm: 040 980 981.
Križev pot bo v cerkvi v petek pred mašo in v
nedeljo popoldne. Pri Jeromnu v marcu ne bo
bogoslužja.
• NAVODILA za bogoslužje. Svete maše z
ljudstvom se obhajajo ob upoštevanju vseh
preventivnih ukrepov v času epidemije (maska,
razkuževanje rok in klopi, odmik 2m,
28.
2. postna
prezračevanje). V kneški cerkvi je lahko 15 ljudi
februar
nedelja
oz. družin, po vaseh pa 6.
• HVALA za darove za cerkev, ki jih daste v košaro 1. berilo 1 Mz 22,1-2.9.10-13.15-18
pod korom ali v nabiralnik (za druge namene, npr. Abraham opravi daritev v veri in
za misijone, za maše itd; na ovojnico z denarjem
upanju.
napišite namen). Hvala tudi za dar duhovniku –
Ps 116,10.15.16-17.18-19
pober! Svojci ob pogrebih svojih dragih poskrbite, Psalm
da bodo ljudje v poklon vašim rajnim namesto Hôdil bom pred Gospodom v deželi
cvetja in sveč darovali za maše ali za potrebe naše živih.
cerkve. Hvala vsem, ki tako delate!
2. berilo
Rim 8,31-34
• ŠALA MALA – »Janezek, glej: če bi našel 100
Bog svojemu Sinu ni prizanesel.
evrov, ali bi ta denar obdržal?« »Ne, seveda ne.«
Evangelij
Mr 9,2-10
»Zelo pohvalno, tako je prav in pošteno. In kaj bi s
tem denarjem naredil?« »Takoj bi si kaj kupil.«
Nebeški Oče razodene, da je Jezus

njegov Sin.

