med njimi oba cerkljanska kaplana Lada
Piščanca in Ludvika Sluga. En človek se je iz
jame rešil. Ubili so jih februarja 1944 zaradi
domnevne izdaje cerkljanskih političnih
tečajnikov
nemški vojski. S tem so
likvidatorji hoteli zabrisati lahkomiselnost
poveljujočih in izdajalsko ravnanje oficirja
iz njihovih lastnih vrst. Spominska
slovesnost na Lajšah, povezana tudi s 50
letnico konca 2. svetoven vojne, je bila v
soboto, 1. julija. - Nabirka na zahvalno
nedeljo je bila letos za gradnjo prizidka pri
vipavski škofijski gimnaziji, kjer so zaradi
večjega
vpisa dijakov in potrebnih
standardov potrebovali več prostora. – V
začetku letošnjega leta je bil nuncij Pier
Luigi Celata od nas premeščen v Turčijo, za
Slovenijo pa je bil imenovan za nuncija
Edmond Farhad, po rodu iz Libanona, ki je
bil doslej za nuncija v državah Severne
Afrike. Papež je sredi oktobra povabil v
Vatikan na posvet o miru na Balkanu vse
škofe iz nekdanje Jugoslavije. - Že konec
lanskega leta je vatikansko državno
tajništvo napovedalo za leto 1996 papežev
obisk v Sloveniji. Vse letošnje leto so tako v
našem cerkvenem in delno civilnem okolju
tekle priprave na ta dogodek. Predvideni
datum je bil najprej sobota in nedelja, 18.
in 19. marca. Vodja pripravljalnega odbora,
ljubljanski pomožni škof Alojzij Uran, je s
svojim obiskom v Vatikanu dosegel
prestavitev papeževega obiska na petek in
soboto, 17. in 19. maja 1996. Papež bo
obiskal vse tri škofije. Poleg drugih priprav
na veliki dogodek sta bila narejena
spominski mašni plašč in posoda za
obhajanje. Župnik je konec avgusta oznanil
obhajanje prvih petkov pred papeževim
obiskom. – Na pobudo urednika Ognjišča,
g. Franca Boleta, je začela nastajati poleg
revije in radia še televizija, poimenovana ...

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 1995 Nova fasada je bila končana konec
maja. Naš organist Jože Tomšič je 24.
marca obhajal 80 let. V Knežaku igra na
orglah in vodi cerkveni mešani zbor že
50 let. - V Podgradu se je v začetku
oktobra začela dekanijska triletna šola
verskega poglabljanja za tiste, ki bi radi
poglobili svoje versko znanje in osebno
vero. Dekanijska otroška božičnica je
bila v nedeljo, 8. januarja popoldne pri
sv. Juriju v Ilirski Bistrici, dekanijsko
srečanje mladih pa v Knežaku v soboto,
16. decembra, od 13h do 21h. - Letošnji
naši novomašniki Peter Fon iz Tolmina,
Tomaž Kodrič iz Brij na Vipavskem,
Marijan Škvarč iz Ajdovščine in Robert
Ušaj iz Šempetra pri Gorici so bili
posvečeni v koprski stolnici na praznik
apostolov Petra in Pavla, diakoni Viljem
Čušin iz Šturij, Ivan likar iz Ajdovščine in
domačin Marijan Križaj pa na predvečer
praznika v Trnovem. Letos v naši škofiji
ni umrl noben duhovnik. Je pa tržaška
škofija izgubila nekdanjega vikarja za
Slovence, 81—letnega prelata Lojzeta
Škrlja. V duhovniškem domu v Ljubljani
pa je v 86 letu starosti umrl upokojeni
beograjski nadškof Alojzij Turk. Veliko
prahu in polemik je povzročilo
pustovanje v Ajdovščini, kjer se je v
pustni povorki pojavila šema, oblečena
v papeža. Dogodek, ki se je zgodil v letu
pred papeževim obiskom, so obsodili
naši škofje in večina javnosti. V ajdovski
župniji je bila spravna pobožnost in na
veliko soboto ni bilo običajnega
velikonočnega blagoslova jedil. – Do
poletja je bila na Lajšah nad Cerknim
končana spominska kapela, ki leži blizu
brezna, kamor so partizanski likvidatorji
zmetali 15 ustreljenih nedolžnih žrtev,

7. – 21. marec 2021 (248)

Oznanilo
župnije Knežak
Z OČETOVSKIM SRCEM
Papež Frančišek je ob 150. obletnici razglasitve sv. Jožefa za
zavetnika vesoljne Cerkve, 8. decembra lani, napisal vsem
vernikom apostolsko pismo, ki nosi naslov Z očetovskim
srcem, in obenem razglasil posebno leto sv. Jožefa, ki
sovpada z letom družine. Za Marijo, Jezusovo Materjo,
noben svetnik ne zavzema toliko prostora v papeškem
učenju in ni tako pomemben kot Jožef, njen ženin. Veličina
sv. Jožefa je v dejstvu, da je bil Marijin zaročenec in Jezusov
rednik in za javnost njegov oče. Kot tak se je postavil v
službo celotnemu odrešenjskemu načrtu. Njegovo
očetovstvo se je konkretno izrazilo v tem, da je iz svojega
življenja naredil služenje, žrtev skrivnosti učlovečenja in
odrešenjskega poslanstva, ki je z njo povezano: da je svojo
zakonito avtoriteto, ki mu je pripadala nad sveto družino,
uporabil za popolno daritev sebe, svojega življenja, svojega
dela; da je svojo človeško poklicanost k ljubezni do družine
spremenil v nadčloveško darovanje samega sebe, svojega
srca in vseh sposobnosti v ljubezni, ki je postavljena v
služenje Mesiju, ki se razvija v njegovi hiši.
Zaradi te vloge v zgodovini odrešenja je sv.
Jožef oče, ki ga je krščansko ljudstvo vedno
ljubilo in se k njemu v svojih molitvah rado
zatekalo.
(prim. ap. pismo Z očetovskim srcem))

Dan in svetnik

Čas

Mašni nameni

3. postna
NEDELJA
7. 3.
Perpetua in Felicita
ponedeljek
8. 3.
Janez od Boga
torek
9. 3.
Frančiška Rimska
sreda
10. 3.
40 mučencev
četrtek
11. 3.
Benedikt škof
petek
12. 3.
Justina redovnica
sobota
13. 3.
Kristina mučenka
4. postna
NEDELJA
14. 3.
Matilda kraljica
ponedeljek
15. 3.
Klemen Marija Dvoržak
torek
16. 3.

8.00
10.00

++Franc, starši in vsi Kor 63
za župnijsko skupnost

18.00

+Kristina Skok obl Kne 186

18.00

++Alojz Šajn in vsi Kne 21

18.00

v čast sv. Jožefu za Božje varstvo

18.00

++Pavlovec, Živec Bač 7

18.00

++Irmina in Vladimir Dekleva

18.00
8.00
10.00

++Antonija in vsi Vrh Kne 197
++Bač 131
za župnijsko skupnost

18.00

+Anton Šabec Bač 101

Božji služabnik Danijel Halas

18.00

++Šajn Kne 140

18.00

++Zgonc Kne 31 in Šorc Kne 195a

18.00

v čast sv. Jožefu za Božje varstvo

18.00

+Jože Tomšič Bač 2

18.00
8.00
10.00
16.00

+Jože Keš Kne 2b

sreda
17. 3.
Patrik škof
četrtek
18. 3.
Ciril Jeruzalemski
petek
19. 3.
Jožef, Jezusov rednik
sobota
20. 3.
Martin iz Brage
5. postna
NEDELJA
21. 3.
Serapion škof

za župnijsko skupnost
spoved in maša

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.

• V POSTNEM ČASU je križev pot v nedeljah
popoldne in v petkih pred mašo.
• V LETU SVETEGA JOŽEFA bo ob oltarju v
farni cerkvi kip sv. Jožefa (trenutno je na
restavriranju), ki je bil na oknu v kapeli. Po maši
bomo k sv. Jožefu molili za naše družine,
domovino in po osebnih namenih.
• NAVODILA za bogoslužje. Svete maše z
ljudstvom se obhajajo ob upoštevanju vseh
preventivnih ukrepov v času epidemije (maska,
razkuževanje rok in klopi, odmik 2m,
prezračevanje). V kneški cerkvi je lahko 15 ljudi
oz. družin, po vaseh pa 6.
• TEDEN DRUŽINE bo od sv. Jožefa, 19. 3., do
praznika Gospodovega oznanjena, 25.3.; to bo
tudi začetek svetovnega leta družine.
• SPOVED je vsak dan pol ure pred mašo v
kapeli (župnik). V nedeljo, 21.3. popoldne ob
16.00, bosta dva spovednika od drugod (kapela,
zakristija). Ob zaključku radijskega misijona bo
spoved pri sv. Juriju v Il. Bistrici v petek, 26.3.
od 8h do 18h. Za spoved in obhajilo na domu
pokličite župnika na 041 338 915.
• VEROUK, z upoštevanjem protikoronskih
varnostnih ukrepov, bo po urniku za 3. r. in za
birmance (7. In 8. r.). Ostale veroučne skupine
dobijo navodilo za delo doma po e-pošti
sporočil.
• HVALA za darove za cerkev, ki jih daste v
košaro pod korom ali v nabiralnik (tudi za druge
namene, npr. za misijone, za maše itd; na
ovojnico z denarjem napišite namen). Hvala tudi
za dar duhovniku – pober! 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 – Učiteljica: »Janezek, a veš za
kakšno žival, ki se plazi po tleh!« »Modras.«
»Zelo dobro. A veš še za kakšno?« »Še en
modras.«

7. marec

3. postna nedelja

1. berilo
2 Mz 20,1-17
Bog je dal postavo po Mojzesu.
Psalm
Ps 19,8.9.10.11
Gospod, ti imaš besede večnega
življenja.
2. berilo
1 Kor 1,22-25
Oznanjamo Kristusa križanega enim pohujšanje, drugim modrost.
Evangelij
Jn 2,13-25
Podrite ta tempelj in v treh dneh ga
bom postavil.

14. marec

4. postna nedelja

1. berilo
2 Krn 36,14-16.19-23
Bog razodeva svojo jezo in
usmiljenje.
Psalm
Ps 137,1-2.3.4-5.6
Gorje mi, če se te ne bom
spominjal.
2. berilo
Ef 2,4-10
Mrtvi smo bili zaradi grehov, a
rešeni smo z milostjo.
Evangelij
Jn 3,14-21
Bog je poslal svojega Sina, da bi
svet odrešil.

