zborov pod vodstvom prof. Jožeta Trošta
ter skoraj tisoč petsto pevcev iz otroških
in mladinskih zborov. Med njimi so
sodelovali tudi pevci iz naše, kneške,
župnije. Na vajah, nekaj dni pred
dogodkom, so prisotni doživeli prav
neverjeten pojav, ko se je sredi sicer zelo
sončnega dneva močno pooblačilo in je
vse okoli padal dež, le ljudi, ki so bili na
prizorišču, ni zmočilo. – Sobota, 18. maj.
Vhodi na prizorišče, ki so ga zasnovali za
manj kot 50.000 ljudi, so se odprli ob
devetih; ob enajstih se je začel spored
"ogrevanja" za papeža. Nastopili so
mladi iz vseh treh slovenskih škofij, člani
duhovnih gibanj in gostje iz sosednjih
dežel. Vse je povezovala pesem. Ob pol
treh, dve uri pred papeževim prihodom,
je stekla neposredna priprava, ki jo je
"zasekala" godba na pihala iz Kopra.
Pričevanje mladih iz vseh treh slovenskih
škofij, skavtov iz zamejstva in iz
Slovenije,
pa
pričevanje
mladih
Slovencev iz Koroške in njihovih nemško
govorečih vrstnikov, mladih iz Italije in iz
Hrvaške - je vsakič potrdila navdušena
pesem. Generalni vikar koprske škofije
Renato Podbersič je orisal pripravo
Cerkve na Primorskem na obisk svetega
očeta. Reka romarjev ves ta čas ni
presahnila in tako je "morje" nenehno
naraščalo - brez pretiravanja lahko
rečemo, da se je do prihoda svetega
očeta na letališče zbralo blizu 70.000
ljudi, ogromna večina mladih. Naša
dežela še ni doživela tako veselega
viharja, kot je bil tisti, ki je nastal, ko je
med množico prišel papež. Še tako zadrt
čemernež se je ogrel in je mahal z
zastavico, ploskal, vriskal in pel. ...

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 - ...
prej obnovila in pozlatila ak. slikarka
Mira Ličen Krmpotić iz Pirana. Za
odrom so bili kontejnerji, eden za
papeža, ki je že betežen od starosti,
bolezni in posledic atentata. Zato je
bilo za njegov dostop na prizorišče
zgrajeno osebno dvigalo. Za vse
naprave, ozvočenja in razsvetljavo je bil
za to priložnost zgrajen električni
dovod z lastnim transformatorjem. Vsa
infrastruktura prireditvenega prostora
je šla na cerkvene stroške, za kar so
darovali ljudje po naših župnijah. Ker je
letališka površina razmeroma mehka,
so proti udiranju na dovozni stezi za
papežev posebni avto postavili plošče
za vojaška mostišča, ki jih je iz
prireditvenih sredstev nabavila civilna
zaščita. Prevozi, kakor tudi zavarovanje
in varovanje prizorišča
in samega
dogodka, so bili za varnostne službe in
policijo zahteven projekt. Da ne bi
prišlo do presenečenj in morebitnih
groženj z atentatom, je policija že nekaj
dni prej zavarovala širše območje
bližnjih pogozdenih hribov. Na
stopnicah, ki so s sprednje strani vodile
na podest, so krasilke, pod vodstvom
pivškega župnika Slavka Hrasta,
položile iz vrtnarije sposojene lončnice,
ki so jih po končanem slavju odhajajoči
ljudje razgrabili in odnesli s seboj.
Okrasitev je bila tudi iz poljskega
cvetja; posebno skrbno je bila izdelana
dolga kita iz šmarnic, ki so jo deklice iz
domače, matenjske župnije, ovile
papežu okoli vratu. Na prizorišču je bilo
poleg veliko mladih tudi okrog dva tisoč
pevcev primorskih cerkvenih mešanih

16. – 30. maj 2021 (253)

Oznanilo
župnije Knežak
SVET NA DLANI?
Na današnjo nedeljo v Cerkvi obeležujemo svetovni dan sredstev
družbenega obveščanja. Papež Frančišek se v letošnji poslanici z
naslovom Pridi in poglej (Jn 1,46) sprašuje, kaj je pristna človeška
komunikacija. Digitalna tehnologija omogoča prenos informacij v
realnem času, svetovni splet daje občutek, da imamo svet na
dlani. Toda velika količina in hitrost informacij še ne pomeni, da
smo s tem avtomatično bližje tudi resnici o življenju ljudi. »Pametna« tehnologija na dlan prinese svet, odnese pa (lahko) konkretnega človeka. Bi se morali digitalnemu svetu zato odpovedati? Kritično zavedanje nevarnosti lažnih novic, banalnega narcisizma in prirejanja dejstev nas ne sme pripeljati k »demoniziranju orodja, ampak k večji sposobnosti razločevanja in k bolj
zrelemu čutu odgovornosti tako za širjenje kot za sprejemanje
vsebin«. Lahko bi dejali, da je danes na nek način vsak človek
lahko medijski delavec, komunikator, fotograf, snemalec … Vsem
nam nove tehnologije odpirajo nove možnosti ne le prenosa in
branja, poslušanja, gledanja vsebin, pač pa tudi navezovanja
stikov in gradnje občestva. Za kristjane je to velika priložnost, da
tudi prek tega »orodja« sledimo navdihom
Svetega Duha in pričujemo za Kristusa. Naj nas
On, kot je pred 25 leti papež Janez Pavel II. dejal
mladim v Postojni, »popelje na odprto morje
tretjega tisočletja« – na odprto morje žive,
pristne komunikacije.
(B. Debevec, Družina 20/2021, str. 5)

Dan in svetnik

Čas

7. velikonočna
NEDELJA
16. 5.

8.00
10.00
14.00

Janez Nepomuk

ponedeljek
17. 5.
Jošt puščavnik
torek
18. 5.
Janez papež
sreda
19. 5.
Ivo Bretonski
četrtek
20. 5.
Bernardin Sienski
petek
21. 5.
Timotej diakon
sobota
22. 5.
Emil mučenec
BINKOŠTI
NEDELJA
23. 5.
Socerb Tržaški
ponedeljek
24. 5.
Marija, Mati Cerkve
torek
25. 5.
Urban papež
sreda
26. 5.
Filip Neri
četrtek
27. 5.
Alojzij Grozde
petek
28. 5.
Margareta Pole
sobota
29. 5.
Maksim Emonski
SVETA TROJICA
NEDELJA
30. 5.
Kancijan mučenec

Mašni nameni
++Kuret Herman, Frančiška in Jožef Milavec

za župnijsko skupnost
šmarnice

19.00

pn

19.00

++Stane, Boštjan Delost in vsi Kne 100

19.00

+Anton Urbančič obl Kne 168a

19.00

++Mihelj Kne 165a

19.00

+Zvonko Ludvik obl Kor
maša z družinami prvoobhajancev

18.00

19.00
8.00
10.00
14.00

++Marija Šircelj, Anton Šajn, Marija Šetina Kne 110

19.00

++Kukolj in Ćošić Kne 1č

19.00

+Alojz Urbančič obl Bač 32

19.00

++Vera in Jakob Žele Bač 50a

19.00
19.00
18.00

19.00
8.00
10.00
14.00

živi in pokojni Keš pn Domžale
za župnijsko skupnost
šmarnice

++Bač 43
živi in pokojni sodelavci
in sodelavke Kne 2b
maša z družinami prvoobhajancev
++Breda in starši Gorup Kne 195a
++Anton Tomšič in vsi Bač 151
za župnijsko skupnost
šmarnice

V cerkvi veljajo preventivni zdravstveni predpisi. V župnijski cerkvi v Knežaku
je lahko pri maši 40, na podružnicah pa 10 ljudi (družin, mehurčkov).

• PRVO SVETO OBHAJILO bo 20. junija,
(11 prvoobhajancev), birma pa 10. oktobra
(27 birmancev). Predstavitev birmancev in
izročitev evangelija bo prihodnjo nedeljo
med mašo ob 10.00.
• PAPEŽ SV. JANEZ PAVEL II. je bil pred
25 leti ob tridnevnem obisku v Sloveniji v
soboto, 18. maja 1996, na nepozabnem
srečanju z mladimi iz Slovenije in od drugod
na postojnskem letališču. Takrat je zaklical
mladim nepozabne besede: »Papež 'ma vas
rad!« Še sedaj pa so aktualne naslednje:
»Bog blagoslovi predrago Slovenijo. Svetost
je sila, ki spreminja svet. Ostanite
ukoreninjeni v svoji tisočletni zvestobi
Kristusu in Cerkvi.«
• NAVODILA v času epidemije: v farni
cerkvi je lahko hkrati do 40 ljudi oz. družin,
na podružnicah 10, medsebojna razdalja 1,5
m, obvezna maska, razkuževanje in
prezračevanje prostora. Spet lahko v cerkvi
poje zbor.
• ČIŠČENJE IN KRAŠENJE farne cerkve
– na oglasni deski je nov seznam.
Sprememba: skupine se menjajo na 14 dni.
Hvala za sodelovanje!
• 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).
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.
• ŠALA MALA – Pride štorklja v knjigarno:
Kupila bi načrt mesta. Prodajalec: Za ogled
turističnih znamenitosti? Ne, iščem prostor
za gnezdo.

16. maj

7. velikonočna nedelja

1. berilo
Apd 1,15-17.20-26
Eden od spremljevalcev apostolov
mora postati priča Jezusovega
vstajenja.
Psalm
Ps 103,1-2.11-12.19-20
Gospod je postavil svoj prestol v
nebesih.
2. berilo
1 Jn 4,11-16
Kdor ostane v ljubezni, ostane v
Bogu in Bog v njem.
Evangelij
Jn 17,11-19
Verniki naj bodo eno, kakor sta Oče
in Sin eno.

23. maj

BINKOŠTI

1. berilo
Apd 2,1-11
Napolnjeni s Svetim Duhom so vsi
začeli govoriti.
Psalm
Ps 104,1.24.29-30.31.34
Pošlji svojega Duha in prenôvi
obličje zemlje.
2. berilo
Gal 5,16-25
Sadovi Duha.
Evangelij
Jn 15,26-27;16,12-15
Duh resnice vas bo vodil v vso
resnico.

