Vipavskem in bil vključen v katehetsko in
mladinsko pastoralo v naši škofiji. Nekaj
let je bil voditelj srednje verske šole v
Vipavi. - Čez nekaj dni pa je umrl komaj
dvainpetdesetletni renški župnik Milan
Peternelj. Bog ga je k sebi poklical po
dveh letih bolezni in trpljenja. Doma je
bil iz Spodnje Idrije in bil je župnik v
Podnanosu in potem v Renčah. V
njegovih letih so poskušali obnoviti
cerkev sv. Hieronima na Nanosu, a časi
za to delo še niso dozoreli. Bil je vesel,
delaven in ljudski duhovnik. Po kratki
bolezni je 22. maja v šempetrski
bolnišnici umrl štiriinosemdesetletni dr.
Anton Požar rojak iz Petelinj. Po osnovni
šoli v Šempetru na Krasu je nadaljeval
šolanje v Škofovih zavodih v Šentvidu
nad Ljubljano. Bogoslovje je študiral v
Gorici in kot duhovnik deloval v koprskotržaški škofiji: v Hrenovicah, v Matenji
vasi, dve leti je bil v konfinaciji v Srednji
Italiji, nato župnik v Lokvi pri Divači in v
domači Pivki. Potem je bil do smrti v
srednji verski šoli v Vipavi, kjer je bil
ravnatelj šole in profesor slovenščine
(študij in doktorat v Padovi). Bil je
izobražen in dober pedagog. V
duhovniških letih je prijateljeval z znanim
primorskim
duhovnikom
Virgilijem
Ščekom. V Matenji vasi je dal poslikati
cerkev Mari Kralj, v Lokvi pa Tonetu
Kralju. Cerkev v Pivki je poslikal slikar
Stane Kregar, notranjost preuredil arh.
Tone Bitenc. Povsod je pospeševal petje,
zlasti so bili znani moški zbori, med njimi
v vipavskem semenišču. Svoje dijake je
vzgajal za lepo slovenščino. Pisal je v
verske in kulturne časopise, predaval in
sodeloval pri kulturnih dogodkih doma ...

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 1996 ... (po 150 na enega nedeljnika); po
župnijah naj bi se v tem času omejile
večje investicije. - Dekanijska božičnica za otroke je bila sredi januarja v
Jelšanah. Škof Metod je 17. marca
blagoslovil obnovljeno cerkev sv.
Jurija v Ilirski Bistrici, generalni vikar
Renato Podberšič pa 16. julija dva
nova zvonova za cerkev sv. Antona
Padovanskega v Podstenjah. V
oktobru se je v Podgradu začel 2.
letnik šole verskega poglabljanja za
odrasle. Spomladi je bil v Rimu za
diakona posvečen vipavski rojak Jože
Koren. Še drug naš diakon je bil
posvečen oktobra v Bovcu: tamkajšnji
rojak Zoran Zornik. Za mašnike so bili
29. junija v koprski stolnici posvečeni:
Viljem Čušin iz Šturij (imenovan za
kaplana v Komnu), Marijan Križaj iz
Trnovega (imenovan za kaplana v
Idriji; nova maša je bila 7. julija ob
10h v Trnovem), Ivan Likar iz
Ajdovščine (imenovan za kaplana v
Novi Gorici). - Letos so umrli 4
škofijski duhovniki. 90-letni Karel
Klinkon, po rodu iz Tolmina, je umrl
16. januarja v duhovniškem domu v
Šempetru. Najprej je bil učitelj v
Benečiji in po služenju v italijanski
vojski se je odločil za duhovniško pot.
Deloval je na tolminskem in prestal
vojno in povojno trpljenje, med
drugim je bil obtoženec na
tolminskem procesu. Sicer je bil
umirjen
in
pobožen
mož.
Sedemdesetletni dr. Alojz Vetrih je
umrl 29. aprila v šempetrskem
duhovniškem domu. Deloval je na
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Oznanilo
župnije Knežak
NAJVEČJI JE KRISTUS
Umetniki vseh vrst so se pogovarjali, katera umetnost je
najstarejša. Takoj se je oglasil kipar: »Najstarejše je kiparstvo. Saj
piše Mojzes: Tedaj je Gospod Bog naredil človeka iz prahu zemlje
in mu vdahnil v obličje oživljajočega duha. Tako je človek postal
živo bitje. Najstarejše je torej kiparstvo«. Potem se je oglasil
slavni gradbenik: »Gradbeništvo je starejše. Tako piše Mojzes: V
začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Še preden je Bog ustvaril
človeka, je iz kaosa naredil nebo in zemljo in vso njuno vojsko.
Gradbeništvo je starejše«. Takoj se je vzdignil slavni politik in
glasno vprašal: »In kdo je ustvaril kaos? Najstarejša je torej
politika«. – Kakšen je nauk te zgodbe? Odgovarja apostol Pavel,
ko razlaga Kristusovo velikonočno skrivnost: »Kajti On je naš mir,
On, ki je oba dela združil v eno in je ločilno steno med njima,
sovraštvo, podrl, ko je postavo zapovedi v predpisih s svojim
telesom odpravil in tako iz obeh v sebi ustvaril enega, novega
človeka, ter vzpostavil mir in po križu oba spravil z Bogom v
enem telesu, ko je sam v sebi uničil sovraštvo«. Znano je, da
največ ljudi pride v cerkev za velikonočni blagoslov jedi. Menda
zato, ker so edina priložnost, da iz cerkve
odnesejo domov kaj koristnega. Pa čeprav!
Da le slišijo sporočilo veselja: Aleluja. Škof
Jurij vošči vsem blagoslovljene velikonočne
praznike, tako tudi župnik. Prim. Sporočila
2021/4

Dan in svetnik

VELIKA NOČ
NEDELJA
4. 4.
Izidor Seviljski
ponedeljek
5. 4.
Vincencij Ferrer
torek
6. 4.
Irenej iz Srema
sreda
7. 4.
Janez de la Salle
četrtek
8. 4.
Maksim in Timotej
petek
9. 4.
Valtruda spokornica
sobota
10. 4.
Domen škof
BELA
NEDELJA
11. 4.
Nedelja Božjega usmiljenja
ponedeljek
12. 4.
Zenon Veronski
torek
13. 4.
Ida redovnica
sreda
14. 4.
Lambert škof
četrtek
15. 4.
Helena Alzaška
petek
16. 4.
Bernardka Lurška
sobota
17. 4.
Robert opat
3. velikonočna
NEDELJA
18. 4.
Evzebij škof

Čas

Mašni nameni

10.00

+Joža Vrh Kne 202a;
za župnijsko skupnost

10.00

v zahvalo in priprošnjo za zdravje

19.00
19.00

++Franc Tomšič in vsi Bač 69
v čast sv. Jožefu za srečno zadnjo uro in
varstvo družine

19.00

++Počkaj in Medoš Šem 72c

19.00

+Ivana Sedmak obl Kne 66

19.00
10.00

+Alojz Urbančič Bač 32
++Vera in Jakob Žele Bač 50a;
za župnijsko skupnost

19.00

++Bač 43

19.00

+Ivan Pavlovec 30 dan

19.00

za zdravje

19.00

++Samsa in Minciareli

19.00

pn

19.00

+Breda Gorup obl Bač 157
++starši, sestra, brat, svakinja Baša Kne 140;

10.00

za župnijsko skupnost

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. Do nadaljnjega so maše v cerkvi brez
udeležbe vernikov. Župnik bo maševal po navedenih namenih. Priporočam spremljanje
bogoslužja na radiu ali tv.

• NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA
praznujemo na drugo velikonočno ali belo
nedeljo. Bog je usmiljen in milostljiv, počasen za
jezo in bogat z dobroto, je rečeno v molitveni
pripravi na praznovanje. Zase in svoje drage,
žive in mrtve, se radi priporočajmo Vstalemu
Kristusu.
• NAVODILA za bogoslužje. Po sedaj veljavnih
navodilih sveto mašo obhaja duhovnik sam. Pol
ure po začetku maše lahko pridete posamezno v
cerkev za prejem svetega obhajila. Spremembe
so objavljene v medijih, na cerkvenih vratih in
župnijski internetni strani. – Naši škofje so
povabili verne in vse ljudi dobre volje naj se
dajo cepiti proti kovidu.
• 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.
• ŠKOF METOD PIRIH je umrl 23. marca v 85.
letu starosti v Vipavi, kjer je preživljal zadnja leta
po upokojitvi. Pokopan je na Sveti Gori, blizu
svojega rojstnega Lokovca na Banjški planoti.
Našo škofijo je vodil 25 let, škof pa je bil 27 let.
Rad je prihajal k nam v Knežak, najprej ko je
nadomeščal tukajšnjega župnika, kasneje pa kot
škof; tukaj je birmoval 6x, nazadnje 2019.
• CELJSKA ŠKOFIJA je pred enim mesecem
dobila škofa: papež je na to mesto imenoval
oseminštiridesetletnega bibličnega strokovnjaka
in profesorja svetega pisma na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani, dr Maksimilijana Matjaža.
• ŠALA MALA – Družina pri nedeljskem kosilu.
Najmlajši, ki je letos prvoobhajanec, zgrabi
kruh in odlomi košček. Oče: »Odreži vendar z
nožem«. »Ne. Jezus je kruh lomil z rokami«.
»Seveda, ker ni imel pribora«.

4. april

VELIKA NOČ

1. berilo
Apd 10,34.37-43
Ko je vstal od mrtvih, smo z Njim
jedli in pili.
Psalm
Ps 118,1-2.16-17.22-23
To je dan, ki ga je Gospod narédil.
2. berilo
Kol 3,1-4
Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus.
Evangelij
Jn 20,1-9
Potrebno je bilo, da je Kristus vstal
od mrtvih.

11. april

bela nedelja

1. berilo
Apd 4,32-35
Verniki bodimo enega srca in
enega duha.
Psalm
Ps 118,2-4.13-15.22-24
Zahvaljujte se Gospodu, ker je
dober.
2. berilo
1 Jn 5,1-6
Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga
svet.
Evangelij
Jn 20,19-31
Čez osem dni je prišel Jezus.

