v Bosni in Hercegovini. Tudi na Hrvaškem
so pregnali srbsko vojsko iz Slavonije in
spet osvojili Vojno krajino. - 1996 - Letos je
bilo pri nas 10 krstov, 3 poroke in 20
pogrebov; nedeljnikov je bilo 333 (75
moških, 165 ženske, 93 otrok); pri verouku
je bilo 125 otrok; ministrantov je 18. Na
srečanja za mladince je prihajalo po 10
mladih. V fari je bilo 57 naročnikov
Družine, 40 Mavric in 110 izvodov
Ognjišča. Duhovno obnovo misijona je v
februarju vodi p. Lojze Markelj. V pripravi
na papežev obisk pri nas so škofje
priporočili blagoslov družine in posvetitev
Marijinemu in Jezusovemu Srcu. Prvo
obhajilo je prejelo 7 otrok v nedeljo, 5.
Maja, ob 7h zjutraj na Baču. Romanje na
Ptujsko goro je bilo zadnjo soboto v
avgustu. V adventu je župnik obiskal vse
družine. - Obnova pokopališke cerkve sv.
Barbare (streha, fasada, odtoki, okna) in
druga dela na pokopališču (voda,
kanalizacija, elektrika) so bila opravljena s
sodelovanjem krajevne skupnosti. Obnova
strehe, kanalizacija, voda, elektrika – to je
ostalo za drugo leto. V farni cerkvi je bilo
nabavljeno novo ozvočenje in posoda za
blagoslovljeno vodo, postavljena osvetlitev
cerkve.
V Šembijah je bilo urejeno
električno zvonjenje. V Koritnicah je bila
narejena drenaža, zid in tlak okoli cerkve. V
župnišču je bila prenovljena kopalnica. – V
naši škofiji smo se odločili za gradnjo nove
škofijske gimnazije, ker v dosedanjih
prostorih ni mogoče zadovoljivo rešiti
prostorske stiske niti računati na prostore
za dijaški dom, ki se kaže vse bolj potreben
zaradi večjega števila dijakov iz oddaljenih
krajev. Škof je tudi odločil, da se za gradnjo
zbira prispevek po župnijah glede na
število nedeljnikov; tako bo naša župnija
zagotovila 12.000 DEM ...

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 ... TV3, gospodarsko zasnovana kot
družba z omejeno odgovornostjo.
Slovenskemu gledalcu naj bi snovala in
posredovala program, temelječ na
krščanskih vrednotah. K projektu so
pristopile vse tri škofije; ljubljanska je
novi ustanovi nudila prostore v stavbi
šentviške gimnazije, kjer že deluje
Radio Ognjišče. Ureditev prostorov in
druga tehnična podpora (med drugim
tudi
pridobivanje
frekvenc
in
oddajnikov) ni največji problem: zelo
težko je pridobiti sposobne ljudi, ki
bojo pripravljeni iskreno in navdušeno
delati v takem projektu. Televizija je
začela oddajati
svoj program 24.
decembra. - Papež je bil letos na
apostolskih obiskih – poleg enodnevnih
potovanj in romanj po nekaterih
italijanskih škofijah (pastoralni obisk v
Molise, Trento, Loreto, Palermo) januarja Filipinih, Papui Novi Guineji in
Avstraliji; v maju je obiskal Češko in
Poljsko, junija Belgijo, v začetku julija
Slovaško, sredi septembra Srednjo
Afriko in oktobra ZDA. V ozadju
papeževega
januarskega
obiska
Daljnjega Vzhoda se je odigral poskus
atentata nanj s strani nekaterih skrajnih
muslimanskih terorističnih skupin;
načrt napada se je razkril ob slučajni
eksploziji v stanovanju atentatorja. – V
svetu so odmevala vojna grozodejstva v
Bosni; v Srebrenici so 11. julija, po
umiku varnostnih sil, srbski vojaki
zagrešili pokol muslimanskih ujetnikov.
Zahodne evropske države so si ob tem
pilatovsko oprale roke: zadeve na
Balkanu jih ne brigajo. Sredi decembra
je bil podpisan t. im. Daytonski
sporazum, s katerim se je končala vojna
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Oznanilo
župnije Knežak
»BILI SO SKUPAJ«
Znani rek »Povej mi, s kom hodiš, in povem ti, kdo si,« lahko v
prirejeni obliki »Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si,« danes
še razširimo z branja in poslušanje in na raven »gledanja«. Torej
bi do neke mere držala trdite: Povej mi, kaj gledaš, in povem ti,
kdo si! Postni čas nas vabi, da za oblikovanje našega duhovnega
življenja sprejmemo kakšno premagovanje ali odpoved. Rekel bi,
odpovejte se slabim navadam gledanja, branja ali poslušanja
nepotrebnih in zavajajočih sporočil različnih medijev, ki so
negativno nastrojeni do posameznika in družbe, do vere in občih
človeških vrednot. Izognite se takim sporočila in prisluhnite
pozitivnim sporočilom na Radiu Ognjišče, ki bo od 21. do 27.
marca na že 16. radijskem misijonu prav vsem namenil dobro
besedo. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob
17.00) bodo sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s.
Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič
in p. Igor Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih
bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev
bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v
radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona
bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob
20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali
poslušalci. Spovedni dan, povezan z misijonom, bo v naši
dekaniji v petek, 26. 3., od 8h do 18h pri sv. Juriju v Il. Bistrici.

Dan in svetnik

5. postna
NEDELJA
21. 3.
Serapion škof
ponedeljek
22. 3.
Lea spokornica
torek
23. 3.
Rebeka redovnica
sreda
24. 3.
Katarina Švedska
četrtek
25. 3.
Gospodovo oznanjenje
petek
26. 3.
Evgenija mučenka
sobota
27. 3.
Peregrin redovnik
CVETNA
NEDELJA
28. 3.
Marija Praška
ponedeljek
29. 3.
Štefan papež
torek
30. 3.
Bogoljub vojvoda
sreda
31. 3.
Benjamin mučenec
velik četrtek
1. 4.
Ljuba in Irena
veliki petek
2. 4.
Frančišek Paolski
velika sobota
3. 4.
Rihard škof
VELIKA NOČ
NEDELJA
4. 4.
Izidor Seviljski

Čas

Mašni nameni

8.00
10.00
16.00

za župnijsko skupnost
spoved in maša

18.00

+Eda Frank Bač 5 Avstralija

18.00

+Marija Samsa Rim, pn Fanike Samsa

18.00

(Šem) +Marija Dovgan Šem 9

18.00

+Anton Keš Kne 2b

18.00

++Angela, Lovrenc Šajn Kne 131

18.00
8.00
10.00
14.00

++Kaluža Bač 6
++starši Semič in stari starši Žele Kne 41c
za župnijsko skupnost
križev pot

19.00
19.00

++Ivan, Marija Jenko Šem 71d
++Antonija, Stane
in sin Stane Novak Bač 78a

19.00

++Cvetka, Jožef Grlj Kne 197

19.00
15.00
19.00
14-16
19.00
8.00
10.00
16.00
18.00

za duhovne poklice
križev pot
bogoslužje svetega dneva
blagoslov velikonočnih jedil
++starši in Mara Smrdel Kne 41a
+Joža Vrh Kne 202a
za župnijsko skupnost
pn
pn

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

• TEDEN DRUŽINE se je začel na praznik sv.
21. marec
5. postna nedelja
Jožefa in traja do praznika Gospodovega
1. berilo
Jer 31,31-34
oznanjenja, 25. marca. Letos, v letu družine, ga
V novi zavezi se Bog grehov ne
obhajamo z geslom Hoditi z družino.
spominja več.
• ŽRTEV SPOLNIH ZLORAB se bomo v Cerkvi
Psalm
Ps 51,3-4.12-13.14-15
v Sloveniji spomnili v petek, 26. marca, in ga
Čisto srce, o Bog, mi ustvari.
obeležili z molitvijo zanje.
• OLJČNE VEJICE so tudi letos priskrbele
2. berilo
Heb 5,7-9
istrske župnije; svoj dar denite v košarico.
Jezus se uči pokorščine in postane
• BLAGOSLOV oljčnih vejic na cvetno nedeljo
začetnik večnega zveličanja.
bo pred cerkvijo pri obeh mašah; upoštevajte
Evangelij
Jn 12,20-33
kvoto 15 ljudi (družin) v cerkvi; blagoslov ognja
Če
seme
umre,
obrodi
obilen
sad.
bo kot običajno na veliko soboto ob 7.00;
blagoslov velikonočnih jedil bo tudi pred
cerkvijo: v Šembijah ob 14.00, v Koritnicah ob
15.00, na Baču ob 15.30, v Knežaku ob 16.30.
• VELIKI TEDEN - pri bogoslužju v farni cerkvi je
lahko hkrati po 15 ljudi oz. družin (obvezna
prijava). K osebni molitvi lahko pridete kadarkoli.
• 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. – Naši škofje so
povabili verne in vse ljudi dobre volje naj se
dajo cepiti proti kovidu.
28. marec
cvetna nedelja
• SPOVED je vsak dan pol ure pred mašo
(župnik). Za spoved in obhajilo na domu
1. berilo
Iz 50,4-7
pokličite župnika na 041 338 915.
Svojega obraza ni skrival pred
• HVALA za darove za cerkev, ki jih daste v
sramotenjem.
košaro pod korom ali v nabiralnik (tudi za druge
namene, npr. za misijone, za maše itd; na Psalm Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24
ovojnico z denarjem napišite namen). Hvala tudi Moj Bog, moj Bog, zakaj si me
za dar duhovniku – pober! Svojci ob pogrebih zapustil?
svojih dragih poskrbite, da bodo ljudje v poklon 2. berilo
Flp 2,6-11
vašim rajnim, namesto cvetja in sveč, darovali Ponižal se je, zato ga je Bog
za maše ali za potrebe naše cerkve.
povzdignil.
• ŠALA MALA – Sindikat žeparjev je vložil
Evangelij
Mr 14,1-15,47
zahtevo za nadomestilo dohodka, ker jim
razdalja 2 m onemogoča normalno delo z Blagoslovljen, ki prihaja v
ljudmi..
Gospodovem imenu.

