Slovencev nenaklonjen in krivičen. Škof
Bellomi je s svojo ljubeznijo do vseh in z
naklonjenostjo do Slovencev spet
vzpostavljal strpne odnose in Slovencem
v tržaški škofiji omogočal vse bolj vidno
in enakopravno prisotnost. – V
devetdesetem letu starosti je 29.
septembra v Ljubljani umrl duhovnik,
akademik in profesor dr. Anton
Trstenjak, doma iz mariborske škofije.
Kot znanstvenik s področja psihologije in
specialist za področje človekovega
barvnega zaznavanja je bil svetovno znan
po svoji knjigi Psihologija barv. Nek
znanec, ki je kot tehnik gledališke
razsvetljave iskal v ZDA pomoč za pravo
razsvetljavo odrskega prizorišča, mi je
pripovedoval, da ga je nekdo od tam
napotil iskati pravo rešitev domov, v
Slovenijo, kjer je za ta vprašanja
svetovno poznani strokovnjak, dr.
Trstenjak. Na Teološki fakulteti v
Ljubljani je predaval poleg psihologije še
zgodovino filozofije in druge filozofske
predmete. Med ljudmi so bile razširjene
in priljubljene njegove poljudne knjige o
duševnem zdravju, družini, vlogi ženske v
družbi in narodnostnih vprašanjih. –
Ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar je
letos obhajal zlatomašno slavje, 50 let
duhovništva. V našem cerkvenem
prostoru se je začela razprava o
vprašanju novih škofij v Sloveniji. O tem
se je neuradno v cerkvenih krogih
govorilo v povezavi s Celjem in Ptujem.
Letos pa so naši škofje na jesenski seji
postavili komisijo, ki bo strokovno
pristopila k reševanju tega vprašanja. Na
isti seji so škofje v zvezi z letošnjimi
državno zborskimi volitvami pripravili ...

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 - ...
in v Italiji. Konec julija je v
duhovniškem domu v Šempetru umrl
enainosemdesetletni duhovnik Alojz
Ličen, doma na Brjah na Vipavskem.
Kot duhovnik je deloval med beneškimi
Slovenci, na Idrskem in v Istri. Zadnjih
dvajset let je bil pri frančiškanih na
Kostanjevici
pri
Gorici.
Zaradi
meningitisa, ki ga je prebolel v
mladosti, je bil bolj vešč v pisni kot
govorjeni besedi, in je tako za
Mohorjevo družbo prevajal besedila iz
latinščine. V naši škofiji sta bila rojena
in tukaj delovala dva letos umrla
redovnika: minoritski pater Andrej
Vatovec je bil po rodu iz Klanca pri
Kozini, dlje časa je deloval v Piranu.
Zadnja leta je živel na Ptuju, kjer je v
šestinosemdesetem letu umrl 17.
marca in je bil tam pokopan.
Frančiškan, p. Atanazij Kocjančič, je bil
rojen v Hrastovljah in je med vojno
veliko
napravil
za
slovenske
taboriščnike v Gonarsu, ko jim je s
kolesom iz Kopra dostavljal pakete s
hrano. Po vojni je bil več let v Strunjanu
in potem do smrti pri Sv. Ani v Kopru,
kjer je v cerkvi ob zaporih, ki jih je
povojna oblast postavila v nekdanji
frančiškanski samostan, oskrboval in
prijazno in z veliko ljubeznijo sprejemal
ljudi in brate duhovnike. Umrl je v
svojem 86. letu 29. avgusta letos.
Sosednja tržaška škofija je 23. avgusta
izgubila svojega pastirja Lorenza
Bellomija, ki je bil tam škof od leta
1977. Nasledil je škofa Santina, ki se je
v času fašizma in italijanske zasedbe
naših krajev
in po vojni bil do
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Oznanilo
župnije Knežak
PRIČE VSTAJENJA
Da so apostoli in učenci mogli sprejeti in verovati velikonočni
čudež, jim je moral Jezus odpirati zaslepljene oči. »Kaj ste
preplašeni in zakaj se vam v srcih oglašajo dvomi? … Pisano je, da
mora Mesija trpeti in tretji dan vstati!« Na svoji življenjski poti
odkrivamo, da je pot ozka in strma. Vsak človek na tej poti, prej
ali slej, pride do svoje Kalvarije. Po nauku in izkušnji Cerkve se
vsak rod znova uči, kako sprejeti in se spopasti s trpljenjem. Že
apostoli so povezali trpljenje in vstajenje Kristusa in samih sebe.
Bog je žrtvoval svojega ljubljenega Sina, da bi spet vzklilo
življenje. Prav zaradi tega mora tudi vsak človek izkusiti Kalvarijo.
Toda ne bojmo se, kajti Jezus v vsakem času vstopa v človekovo
življenje in spremlja človeški rod na vseh poteh življenja, pa
čeprav imajo mnogi ljudje »zadržane oči« in ga ne znajo spoznati,
ko se jim približa. On je z nami vse dni do konca sveta. Še več,
kakor učencem, tudi nam govori: »Vi ste priče teh reči!« Izkušnja
in zgledi tolikih kristjanov vseh časov, od apostolov do danes,
nam kaže, kako naj tudi mi, v
danes nerešljivem osebnem
in družbenem kaosu, stopamo
v pravo smer in povezani z
vstalim Gospodom ob mizi
božje besede in svete
evharistije.

Dan in svetnik

3. velikonočna
NEDELJA
18. 4.
Evzebij škof
ponedeljek
19. 4.
Marcel Callo
torek
20. 4.
Teo škof
sreda
21. 4.
Anzelm škof
četrtek
22. 4.
Hugo škof
petek
23. 4.
Jurij mučenec
sobota
24. 4.
Marija Kleopova
4. velikonočna
NEDELJA
25. 4.
Marko evangelist
ponedeljek
26. 4.
Marija Mati dobrega sveta
torek
27. 4.
Hozana Kotorska
sreda
28. 4.
Ludvik Montfortski
četrtek
29. 4.
Katarina Sienska
petek
30. 4.
Jožef Cottolengo
sobota
1. 5.
Jožef delavec
5. velikonočna
NEDELJA
2. 5.
Atanazij škof

Čas

Mašni nameni
++starši, sestra, brat, svakinja Baša Kne 140;

10.00

za župnijsko skupnost

za zdravje Kne 2b
19.00

+Aleksander Sedmak osm
+Anton Ludvik Bač 111 Kanada
++Pavlovec, Živec in Švagelj pn Bač 7
+Vojteh Keš Kne 2b

8.00
10.00

+Albin Šenkinc Šem 42
+Ivan Pavlovec 30 dan
za župnijsko skupnost

19.00

++Tomšič Antonija, Branko, Franc Kne 9a

19.00

+Mihael Kosec pn Kne 2b

19.00

++Ivana, Anton in vsi Fatur Bač 120

19.00

v čast sv. Jožefu

19.00

+Elka Dolgan in vsi Kne 141

19.00
8.00
10.00

+Vojteh Keš Kne 2b
+Metod Pirih
za župnijsko skupnost

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. V župnijski cerkvi v Knežaku je lahko pri
maši 15, na podružnicah pa 6 ljudi (družin, mehurčkov). Župnik bo maševal po navedenih
namenih. Priporočam spremljanje bogoslužja na radiu ali tv.

• TEDEN MOLITVE za nove duhovne poklice,
njihovo svetost in stanovitnost, ki bo letos potekal
pod geslom Pripadaj, išči in se odloči. bomo v
Cerkvi v Sloveniji obhajali od 18. do 25. aprila.
GOSPOD JEZUS, DOBRI PASTIR! DAROVAL SI
SVOJE ŽIVLJENJE, DA BI GA VSI IMELI V
IZOBILJU. PODARI BOGASTVO SVOJEGA
ŽIVLJENJA VSEM LJUDEM, POSEBNO
FANTOM IN DEKLETOM, KI JIH KLIČEŠ V
SVOJO SLUŽBO. RAZSVETLJUJ JIH PRI
ODLOČITVI, POMAGAJ JIM V TEŽAVAH,
OHRANJAJ NJIHOVO ZVESTOBO, DA BODO
VELIKODUŠNO IN POGUMNO KAKOR TI
DAROVALI SVOJE ŽIVLJENJE. AMEN.
• NAVODILA za bogoslužje. Po sedaj veljavnih
navodilih je lahko pri maši prisotnih 15 ljudi v
Knežaku in po 6 v drugih cerkvah po naših
vaseh. Spremembe so objavljene v medijih, na
cerkvenih vratih in na župnijski internetni strani.
– Naši škofje vabijo verne in vse ljudi dobre
volje, naj se dajo cepiti proti kovidu.

18. april

3. velikonočna nedelja

1. berilo
Apd 3,13-15
Umorili ste Začetnika življenja, Bog
pa ga je obudil od mrtvih.
Psalm
Ps 4,2.4.7-8.9
Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo
svojega obličja!
2. berilo
1 Jn 2,1-5
On je sprava za naše grehe in grehe
vsega sveta.
Evangelij
Lk 24,35-48
Kristus je moral trpeti in vstati od
mrtvih.

• MAŠNI NAMENI za čas od 6. do 13. aprila
niso bili opravljeni in jih bom ponovno objavil, ko
bodo v maju na voljo prosti dnevi.
• BIRMA za letošnji 7. In 8. razred bo v Knežaku
v nedeljo, 10. oktobra, med mašo ob 10.00.
• 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.

25. april

4. velikonočna nedelja

1. berilo
Apd 4,8-12
V nikomer drugem ni zveličanja.
Psalm Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je
postal vogelni kamen.
2. berilo
1 Jn 3,1-2
Gledali bomo Boga, kakršen je.
Evangelij
Jn 10,11-18
• ŠALA MALA – Srečata se dve bakteriji. Prva
pravi: »Joj, kako bedno izgledaš!« »Res se Dobri pastir da življenje za svoje
počutim prav slabo. Bojim se, da sem požrla ovce.
aspirin!«

