ločeno, a sta sodelovala in se obveščala.
V cerkvenem odboru, ki ga je vodil
pomožni ljubljanski škof Alojzij Uran, so
bili predstavniki iz vseh škofij (za koprsko
dr. Ivan Likar); škofijski odbori pa so
pripravljali obiske v domačih škofijah;
naš odbor je vodil duhovnik Primož
Krečič. Zaradi dostopnosti je bilo za
srečanje s papežem izbrano letališče v
Rakitniku pri Postojni. Romarji so na
prizorišče prihajali z avtobusi in vlaki. V
ta namen so zaprli avtocesto proti
Ljubljani in avtobusi so parkirali od
Razdrtega do Stare vasi. Posebni vlaki so
odložili romarje iz ljubljanske smeri v
Postojni, iz Reke in Ljubljane pa na
Prestranku. Iz goriške smeri je en vlak bil
tako natrpan in težak, da je komaj speljal
progo čez Kras. Na prizorišču je bila po
načrtih arh. Leona Debevca iz Landola pri
Hrenovicah in pod mentorstvom
njegovega profesorja arh. Jožeta
Marinka postavljena ogromna kapela z
velikim križem nad streho. Struktura je
bila iz varjenih železnih profilov,
obloženih z belo obarvanimi lesenimi
ploščami; na ozadju je bila v širokem
okvirju milostna podoba Matere Božje, ki
so jo za to priložnost pripeljali s Svete
Gore. Pred podobo je bil bel klečalnik,
kjer se je papež poklonil Mariji in tiho
molil (klečalnik je sedaj v baziliki na Sveti
Gori). Ob strani je bil postavljen bel
ambon (sedaj v domu duhovnosti v
Klancu). Oboje je izdelal mizar iz
Podrage, oče g. Bogomirja Trošta. On je
izdelal tudi poseben stol za papeža na
prizorišču v Ljubljani (Stožice). Dan prej
so pripeljali iz koprske stolnice velik
baročni stol, škofov sedež, ki ga je ....

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 - ...
izjavo v smislu koncilskega cerkvenega
nauka, naj se vsi državljani zavedajo
pravice, ki je hkrati dolžnost, da
uporabijo pri volitvah svojo svobodo v
prid skupne blaginje. V oktobrski
številki Sporočil slovenskih škofij je bilo
objavljeno navodilo o koncertih v
cerkvah v naši škofiji. Z navodili želi naš
škof postaviti jasne kriterije tako glede
izbire skladb kakor tudi načina izvajanja
koncertov: v cerkvah se izvaja samo
cerkvena glasba, izvajalci morajo
upoštevati in spoštovati bogoslužni
prostor in zato pevski ali drugi sestavi
ne nastopajo v prezbiteriju, ne sme se
pobirati vstopnina, škofija je pristojna
za izdajo potrebnega dovoljenja.
Nabirka na letošnjo zahvalno nedeljo je
bila za obnovo škofijske gimnazije v
Vipavi. Trnovski dekan Bogdan Berce je
15. avgusta blagoslovil tri nove
zvonove za cerkev v Obrovu.
–
Letošnje leto je zaznamoval obisk
papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji od
petka 17. do nedelje 19. maja. Geslo
obiska je bilo »Potrdi nas v veri!«
Priprava na ta pomembni dogodek je
naletela v javnosti na pomisleke, ki so
se oblikovali v vprašanje, »Koliko bo to
koštalo in kdo bo to plačal?« in pa
sploh v samo potrebnost obiska. Vse
sprenevedanje t. im. javnosti
in
nasprotovanje v medijih je počasi
izzvenelo in se je z bližanjem datuma
obiska poleglo in ob samem dogodku
spremenilo v splošno navdušenje ali
vsaj naklonjenost in (užaljen) molk.
Vzpostavljena sta bila državni in
cerkveni pripravljalni odbor. Delala sta

2. – 16. maj 2021 (252)

Oznanilo
župnije Knežak
NA STADION ALI V CERKEV
Počasi se naše življenje vrača v stare tirnice. Prenehala je
veljati t. i. policijska ura, odprle so se terase gostinskih lokalov,
dovoljena so vsa tekmovanja (brez gledalcev) in treningi v
mehurčkih, Odprle se bodo šole in kulturne ustanove. V zvezi
z druženjem do 10 ljudi in z udeležbo bogoslužja vernikov v
cerkvah je prišlo v javnosti do zatrjevanja: če lahko gremo k
maši, lahko gremo tudi na proteste. Ta primerjava je najmanj
neokusna, da ne rečem žaljiva za vse vernike, ki se
udeležujemo maš in drugih verskih shodov. Ne vem, da bi kdaj
pri maši prišlo do izgredov, nasilja, da bi morala posredovati
policija ali nas nadzorovati, kot mora, denimo, razgrete
nogometne navijače. Tudi še nisem slišal, da bi verni razbijali
po okoliških lokalih, uničevali izložbe in avtomobile?! Da je
primerjava nevzdržna, je v odklonilnem mnenju zapisal tudi
ustavni sodnik Šorli: »Primerjava zbiranj v okviru verskega
udejstvovanja, v osnovnih in srednjih šolah ter pri opravljanju
gospodarske dejavnosti s shodi se zdi najmanj neustrezna. V
teoriji psihologije množice se celo kot primer različnega
vedenja različnih množic navaja, da so na primer vrednote in
standardi množice vernikov gotovo različni od tistih, ki so
značilni za nogometne navijače ali borce za čisto okolje.«
Slovenski škofje so tako na prvem srečanju s predsednikom
vlade upravičeno izrazili pričakovanje, »da bodo, glede na
epidemiološke razmere, lahko kmalu izvajali verske obrede na
prostem ter da bo dovoljena neposredna pastoralna dejavnost,
ki je trenutno še omejena«.
(prim Družina 18/2021, str. 13, M. Ferenc, Maša ...)

Dan in svetnik
5. velikonočna
NEDELJA
2. 5.
Atanazij škof

ponedeljek

3. 5.

Filip in Jakob apostola
torek
4. 5.
Florijan mučenec
sreda
5. 5.
Gotard menih
četrtek
6. 5.
Dominik Savio
petek
7. 5.
Flavija mučenka
sobota
8. 5.
Zmago mučenec
6. velikonočna
NEDELJA
9. 5.
Izaija prerok

ponedeljek
10. 5.
Trsatska Mati Božja
torek
11. 5.
Pankracij mučenec
sreda
12. 5.
Leopold Mandić
četrtek
13. 5.
GOSPODOV VNEBOHOD
petek
14. 5.
Bonifacij mučenec
sobota
15. 5.
Izidor kmet
7. velikonočna
NEDELJA
16. 5.
Janez Nepomuk

Čas
8.00
10.00
14.00
17.00
18.00
19.00

Mašni nameni
za župnijsko skupnost
+Metod Pirih škof
šmarnice
pogreb +Marija Tomšič
(Kor) +Aleksander Sedmak 30 dan
++Počkaj in Medoš Šem 72c

19.00

+Jože Keš pn Ajdovščina

19.00

+Ivana Sedmak obl Kne 66

19.00

+Marija Gržina Kne 186

19.00

++Pangerc in Urbančič, Libardo Kne 168

19.00

++Ćošić Kne 202a

8.00
10.00

14.00

++Šajn Marko, Ivan in starši Kor 20
za župnijsko skupnost
šmarnice

19.00

++Marija Zadel in vsi Bač 17

19.00

+Boštjan Delost pn Kne 208

19.00

+Jožefa Kastelic Kne 34

19.00

ČMB v priprošnjo Kne 169

19.00

++Batista Kne 11

19.00

+Peter Tomšič Kne 183

8.00
10.00

++Kurent Hermina, Frančiška in Jožef Milavec
za župnijsko skupnost
šmarnice

14.00

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. V župnijski cerkvi v Knežaku je lahko pri
maši 15, na podružnicah pa 6 ljudi (družin, mehurčkov). Svojo prisotnost prijavite župniku
na telefon s klicem ali sms do zapolnitve navedenih kvot. Vabim, da pridete spet v cerkev!

• VEROUK bomo začeli v tem tednu po
urniku. Starše 3. razreda vabim k udeležbi na
zoom srečanje v petek, 7. 5., ob 20.00, da se
dogovorimo glede prvega obhajila. S starši
birmancev pa se bomo na enak način srečali
naslednji petek, 14. maja, tudi ob 20.00.
• ŠAMRNICE – majska pobožnost Mariji v
čast - so pri nas vsebinsko zaznamovane z
letom, ki je posvečeno sv. Jožefu. Vsak dan
po maši spoznavamo vlogo Jezusovega
rednika in Marijinega moža v načrtu našega
odrešenja. Vabim k maši, molitvi, petju
majniških pesmi.
• 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. Navodila in spremembe so
objavljene v medijih, na cerkvenih vratih in
na župnijski internetni strani. – Naši škofje
vabijo verne, naj molijo za rešitev iz
pandemije, 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 nabiralnike (tudi za
druge namene, npr. za misijone, za maše itd;
na ovojnico z denarjem napišite namen).
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. Že ob obhajanju
1600 letnice Hieronimove smrti pred dvema
letoma smo želeli čim prej zastaviti obnovo
Jeromnove cerkve in obzidja. Priporočam in
prosim, da zbiramo sredstva v ta namen.
• ŠALA MALA – Župnik med pridigo reče
otrokom: »Naj dvigne roko, kdor bi rad šel v
nebesa! No, Jernej, kaj je pa s tabo? Ti nisi
dvignil roke.« »Ne smem. Mama mi je rekla,
da moram iti iz cerkve naravnost domov.«

2. maj

5. velikonočna nedelja

1. berilo
Apd 9,26-31
Barnaba razloži apostolom, kako je
Pavel na poti videl Gospoda.
Psalm
Ps 22,26-27.28.30.31-32
Gospodu gre moja hvalnica.
2. berilo
1 Jn 3,18-24
Jezusova zapoved je, da verujemo
in se ljubimo.
Jn 15,1-8
Evangelij
Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta
rodi obilo sadu.

9. maj

6. velikonočna nedelja
Apd 10,25-26.34-35.44-48

1. berilo
Tudi na pogane se je razlila milost
Svetega Duha.
Psalm
Ps 98,1-4
Gospod je dal spoznati svoje
odrešenje.
2. berilo
1 Jn 4,7-10
Bog je ljubezen.
Evangelij
Jn 15,9-17
Kdor zares ljubi, da življenje za
svoje prijatelje.

