lahko povemo, da je razvoj slovenske
kulture tesno povezan s krščanstvom,
začenši prav z jezikom, prisotnim v
pisnih dokumentih iz 10. stoletja, ki
vsebujejo katehetska in pridigarska
besedila. Krščanstvo je prišlo v
Slovenijo iz Rima, zato v slovenski
kulturi zahodna sestavina prevladuje
pred vzhodno. To potrjujejo tesne vezi,
ki obstajajo od samih začetkov procesa
oblikovanja cerkvenega in kulturnega
življenja z navedenimi središči v Ogleju
in Salzburgu. Med mojim obiskom sem
vse to še posebej naglasil, posebno še
med srečanjem s kulturniki in
znanstveniki v Mariboru. Slovenska
kultura je stara kultura, ki je tako na
znanstvenem kot na področju ljudskih
izročil očitno zaznamovana z zahodnim
značajem. To se je jasno pokazalo v
bogoslužnih slavjih; in je nadalje zelo
močno prišlo do izraza med
nepozabnim srečanjem z mladimi v
Postojni. Mladi, dediči te kulture, so
poklicani, da jo izročijo rodovom
tretjega tisočletja.« - Papežev obisk v
Sloveniji je imel poleg pastoralnega
tudi zgodovinski poudarek, namreč
obeležitev 1250-letnice krščanstva na
Slovenskem. Leta 1996 je minilo 1200
let od oglejsko-čedadske sinode, ki je
začrtala misijonsko in pastoralno delo
med Slovenci južno od Drave ter 1111 let
od smrti slovanskega apostola sv.
Metoda. Slovenci smo tedaj obhajali tudi
1000-letnico Brižinskih spomenikov,
najstarejšega slovenskega verskega in
kulturnega dokumenta, ki je prvo ...

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 ... je naši domovini izrazil svojo
ljubezen s poljubom zemlje, visokega
gosta je pozdravil predsednik Milan
Kučan, navzoči so bili tudi vsi
slovenski škofje, apostolski nuncij,
diplomatski zbor in pa kakšnih 200
ljudi iz cele Slovenije. Papež je bil
vesel, da je "prisrčno dobrodošlico
obogatil glas zvonov", ki so ob uri
njegovega prihoda zapeli po vsej
slovenski domovini. Z letališča se je
papež odpeljal na Brezje k Mariji
Pomagaj, od tam pa v slovensko
prestolnico in stopil v ljubljansko
stolnico. Sobota, 18. maja, se je
začela s podoknico v nadškofijskem
dvorcu in voščilom otrok ob
papeževem 76. rojstnem dnevu.
Sledila je maša na hipodromu v
Stožicah, ki se je je udeležilo okrog
105.000 vernikov, prisotnih je bilo 50
škofov, 450 duhovnikov in 1.000
ministrantov. Po maši se je obisk
nadaljeval v Zavodu sv. Stanislava.
Popoldne je sledilo srečanje z
mladimi na letališču v Rakitniku pri
Postojni. V nedeljo, 19. maja, je
papež obiskal mariborsko škofijo.
Mašo je imel blizu dvorca Betnava,
udeležilo se je je okrog 100.000 ljudi.
Po maši je obiskal mariborsko
stolnico in molil na Slomškovem
grobu. V Vatikan se je vrnil z
mariborskega letališča. 22. maja je
imel papež v Vatikanu pri splošni
avdienci govor o obisku v Sloveniji.
Med drugim je dejal: »Z gotovostjo

27. junij – 11. julij 2021 (256)

Oznanilo
župnije Knežak
SPET V CERKEV
Upati smemo, da je obdobje najhujših epidemioloških omejitev
mimo in da se bo dalo spet kolikor toliko normalno živeti. Govori
se o »okrevanju« gospodarstva in družbe. Tudi v verskem in
pastoralnem življenju želimo okrevati. Omejitve v času kovida so
nas prizadele v najpomembnejših praznovanjih velike noči in
božiča, pa tudi ob pogrebih in drugih verskih dogodkih, ko se
nismo mogli ali ne smeli napotiti v cerkev. Tudi nedeljska
bogoslužja in verouk so potekali v nižji prestavi, brez običajnih
osebnih stikov. Kjer vera bolj brli kakor žari, je nevarno, da
zaradi zmanjšanega dotoka zraka svetilka vere ugasne. Nekaj
naših vernikov je v tem času umrlo, marsikdo pa ne pride več v
cerkev. Ne smemo pričakovati, da se bo z odpravo najstrožjih
omejitev samo od sebe vse vrnilo v staro stanje. Kakor
gospodarstveniki in politiki načrtujejo »okrevanje« javnega
življenja, tako bi ga morali zastaviti tudi v Cerkvi. Na potezi niso
le razne škofijske in druge cerkvene službe, ampak vsi verniki.
Sedanje stanje je podobno tistemu iz zgodovine Izraela, ko so se
judje po vrnitvi iz babilonske sužnosti znašli v opustošeni deželi
in so najprej skušali vsak zase rešiti svoje probleme, popraviti
hiše in očistiti polja. Šele ko so obnovili
porušen tempelj, jim je šlo od rok tudi drugo
delo. Podobno moramo razmišljati, ko vse sile
usmerjamo v rešitev javnih problemov: da ne
pozabimo na to, kar je Božje.

Dan in svetnik

13. med letom
NEDELJA
27. 6.
Ema kneginja
ponedeljek
28. 6.
Irenej škof
torek
29. 6.
Peter in Pavel
sreda
30. 6.
Oton škof
četrtek
1. 7.
Estera žena
prvi petek
2. 7.
Ptujskogorska Marija
sobota
3. 7.
Tomaž apostol
14. med letom
NEDELJA
4. 7.
Uroš škof
ponedeljek
5. 7.
Ciril in Metod
torek
6. 7.
Marija Goretti
sreda
7. 7.
Vilibald škof
četrtek
8. 7.
Kilijan škof
petek
9. 7.
Kitajski mučenci
sobota
10. 7.
Amalija redovnica
15. med letom
NEDELJA
11. 7.
Benedikt opat

Čas

Mašni nameni

8.00
10.00

++Ludvik Bač 79
za župnijsko skupnost

19.30

+Bernarda Kragelj

19.30

+Damjana Bole

19.30

+Olga Černetič in vsi Kne 8

19.30
18.00
19.30

+Danijel Šabec Kne 118
++Šajn Bač 78
za zdravje Kne 2b

19.30
8.00
10.00

++starši Antonija, Jakob Urbančič Kne 147
++Zvasnik Bač 104
+Oton Šajn obl Kne 13

drugje

za župnijsko skupnost

drugje

pn

drugje

pn

19.30

+Ivan Tomšič Bač 114

19.30

+Jože Keš pn Kok in Kovačič

19.30
8.00
10.00

++Marija Česnik Kne 70 in Albert Kne 193
++starši, stari starši Bač 118 in Alojz (Sicilija)

za župnijsko skupnost

Hvala za mašne namene in vaše darove za cerkvene potrebe. K »vaši« maši vas vabim bliže oltarju;
sodelujte z glasno molitvijo in, če ste pripravljeni, prejmite sv. obhajilo. Sveta spoved je vsak dan pred
mašo v spovednici.

• NOVOMAŠNIKI – letos jih bo v Sloveniji
7; za našo škofijo bo v torek, 29. junija, v
koprski stolnici ob 10.00 za mašnika
posvečen Tilen Kocjančič iz Bertokov.
• ŠKOF JURIJ bo obhajal zlato mašo v
soboto, 3. julija, v koprski stolnici ob 10h.
• ZLATOMAŠNIK je letos tudi župnik v
Podgrajah, g. Peter Pipan.
• NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU bo
4. julija. Spominjamo se naših živih in
pokojnih rojakov, ki so našli svoj novi dom
po svetu.
• NAVODILA za cerkveni prostor v času
epidemije: Molimo za bolne in konec
epidemije. Veljajo naslednji ukrepi: v
župnijski cerkvi je lahko prisotnih 45 ljudi
ali družin, na podružnicah pa 15 na
oddaljenosti 1,5 m; priporočena je
uporaba mask, razkužujemo prostor v
klopeh in roke ob prihodu in odhodu;
zračimo
prostor.
Sveto
obhajilo
prejemamo na roko.
• POČITNICE, DOPUST bo za koga kmalu
čas »polnjenja baterij«, za koga drugega
pa nadaljevanje običajnega vsakdanjega
dela in življenja. Želim vam, da se
odpočijete in lepo preživite poletje. V
nedeljah ne pozabite, da je skoraj v
vsakem kraju sveta maša. – Na oglasni
deski in netu so razpisi za duhovne vaje.
• ŠALA MALA – Pastir pelje krave na
pašo in pes gre zraven. Iznenada ena od
krav spregovori: »Dooooober dan, pes.«
Pastir se ustraši in zbeži. Na varni razdalji
se ustavi in vzdihne: »Uh, kako sem se
prestrašil!«. Tudi pes beži z njim in pravi:
»Res, to je bilo nekaj strašnega!«

13. junij

11. nedelja med letom

1. berilo
Ezk 17,22-24
Bog iz majhnih začetkov naredi
veliko ljudstvo.
Psalm
Ps 92,2-3.13-14.15-16
Dobro je, Gospod, da te slavimo.
2. berilo
2 Kor 5,6-10
Prizadevajmo si biti Bogu všeč.
Evangelij
Mr 4,26-34
Gorčično zrno zraste v veliko drevo.

20. junij

12. nedelja med letom

1. berilo
Job 38,1.8-11
Bog je določil meje naravnim
zakonom.
Psalm
Ps 107,23-24.25-26.2829.30-31
Zahvaljujte se Gospodu, ker je
dober.
2. berilo
2 Kor 5,14-17
Vse je novo v Kristusu.
Evangelij
Mr 4,35-41
Kristus je gospodar narave.

