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mašni namen

†† Franc in Roţa Korenika iz Kort
† Guido Kaligarič in †† Kaligarič, Cet.36
za ţupnijsko druţino
v zahvalo za srečno leto
v čast Materi Boţji za srečo in zdravje
vseh faranov
za duhovne poklice in svetost poklicanih
po namenu
†† Roţa in Viktor Hrvatin, Korte 76a
za Gorana, za rešitev iz stiske

19.00 8. dan † Ivica Grdić, Cesta v Jagodje 2
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za duše v vicah
za očiščenje druţinskega debla
8. dan † Zmago Višnjevec, Dolina 1
30. dan † Aldo Ipša, in †† Olga, Kristjan,
Santina, Boris in Marjan
†† Ana Medoš, Medoši 120
† Duilio in Angelika Carpenetti
† Lojze Klun, †† starši in sorodniki
za ţupnijsko druţino
v zahvalo za vse, ki nam kaj dobrega storijo
za duše v vicah

Izola, Korte; XXV. leto, št. 1, 31. december 2017 – 7. januar 2018
Verouk Izola: Prihodnji teden ima verouk še počitnice. V soboto na praznik svetih
treh kraljev pridite k sveti maši in prinesite svoj adventni dar: otroci za otroke
Verouk Korte: Prihodnji teden ima verouk še počitnice. V soboto na praznik svetih
treh kraljev pridite k sveti maši ob 17h in prinesite svoj adventni dar: otroci za
otroke
PRIPRAVA NA PRVO OBHAJILO: starši in
otroci ste vzeli pripravo v adventu zelo resno
in zelo zvesto. Sedaj do posta nimamo
posebnih priprav. Redno hodite k verouku in
k sveti maši ob nedeljah. Če kdo ţeli, se lahko
vključi med ministrante. Prebirajte doma
sveto pismo. Mogoče vam bomo v svetilniku
dali pobudo, da doma preberete kakšen
odlomek iz Svetega pisma. V soboto na
praznik svetih treh kraljev ob 9h ali pa zvečer
prinesite vaš adventni dar za otroke …

Bolniki: Na prvi petek bom obiskal bolnike v ţupniji Korte in Izola. V domu ne bo
maše in ne obiska bolnikov, ker je bila sveta maša na praznik sv. Štefana. Velja pa
da lahko kadarkoli obiščem bolnega brata ali sestro, ki ne more v cerkev. Samo
poklicati je potrebno in se dogovoriti. Za tiste, ki gredo v bolnico na kakšen
nevarnejši poseg, je dobro da zakramente opravimo še preden pride v bolnico. Pa
tudi v bolnišnici lahko na vseh oddelkih kadarkoli prinesem zakramente. V
Ljubljani na kliničnem centru pa imamo posebno ţupnijo namenjeno bolnikom in
njihovim svojcem.
Tisk na razpolago: Družina, Misijonska obzorja, … Letna naročnina na
Družino je 104,00 €. Posameznim naročnikom jo bomo naročili po pošti. V
župnijo dobimo nekaj izvodov družine, ki je v prosti prodaji. Lahko plačate
tudi več izvodov hkrati.

BIRMANCI 2019: Naše naslednje srečanje bo
14. januarja. Kdor ne hodi na priprave na
birmo, ni na seznamu za birmance 2019.
Vsak, ki je kdaj manjkal naj napiše zakaj je
manjkal in kaj je naredil za nadomestilo, ker
ni bil na pripravah. Vsak zakrament moramo
prejeti pripravljeni! Birmanec sam je
odgovoren (ne njegovi starši), da bo na birmo
pripravljen. Če na kakšno pripravo res ne
more, se dogovori sam z ţupnikom, kako bo manjkajočo pripravo nadomestil.
Dolţnost birmanca je tudi krščansko ţivljenje. Če kdaj na nedeljo ali praznik ne
more k sveti maši, je dolţan izgubljeno nadomestiti s sveto mašo med tednom.
Birmanci sami dajejo pobudo tudi za sodelovanje v cerkvi in so nosilci svoje
osebne duhovne rasti.

Vprašanje: Komu je namenjen kraljevski dar, ki smo ga zbirali v adventu in ga na dan svetih treh
kraljev položimo k jaslicam v cerkvi? a) S tem denarjem naredijo v misijonih nekaj: šolo, vrtec,
nabavijo hrano … za otroke v misijonskih deželah; b) za popravilo veroučnih učilnic ; c) za
nakup daril, ki jih Božiček postavi pod jelko ; d) za župnika, , da si lahko kupi nov avto ali kaj
podobnega;

Bralci: Sveta družina: Marija in Lidija; Jezusov krst: Cvetka in Nelida.
Z veseljem bomo na seznam tistih , ki skrbijo za branje Božje besede
vpisali še nove bralke in bralce. Na vrsto za branje prideš približno vsake
dva meseca. Če ne moreš, si odgovoren, da dobiš zamenjavo.

Župnijska pisarna: Uradne ure: Bodo v petek 5. 1 . 2018. od 8h do 10h.

Vaš dar ţupniji Izola, Trg sv.
Mavra
4,
IZOLA:
v
nabiralnik ali osebno ţupniku
ali na TRR: SI56 1010 0003
7271 372
Ţupnija Korte, Korte 73,
6310 Izola, TRR: SI56 0432
1000 3185 503
Ofer za župnika: V Izoli ste
zbrali 3014,64 €. V Kortah
509,15 €. Iskrena zahvala
za vaš dar ob božičnih
ofrih. Hvala za vse čestitke
in dobre želje ter vsako
molitev, dobro besedo, s
katero podpirate moje delo
in življenje med vami. Naj
vam bo Gospod obilen
plačnik.
Molitvene skupine:
V
ponedeljek je redna molitev
zvečer po sveti maši. Ko je maša
zjutraj je molitev ob 19h. V
četrtek
je
molitev
pred
najsvetejšim eno uro pred mašo.
V Kortah je molitev pred
najsvetejšim vsak četrtek ob 17h.

NAŠI RAJNI:
od konca septembra do konca decembra 2017

†

Vladimir Kneţevič, Baredi 18, 78 let
Franc Raţem, Kosovelova 4, 65 let
Bizjak Alenka, Trst, 73 let
Lidija Fermo, Bertoki, 76 let
Armando Bonaca, Prol. br. 18, 83 let
Marija Metlika, Kaţipotna 3, 81 let
Danica Klemenc Bubanović, Ob pečini 7, 74 let
Loredano Juriševič, Gregorčičeva 2, 60 let
Joţe Mahne, Dobrava 26, 84 let
Robertina Jug, Zvonimira Miloša 16, 53 let
Ivana Dolgan, Jagodje 23, 91 let
Edi Jakomin, Ljubljanska 29, 76 let
Drago Gregorovič, Sončno nabreţje 6, 81 let
Joţef Šenk, Nazorjeva 12, 78 let
Teodor Toth, IX. korpus 18, 72 let
KORTE: Ferruccio Kleva, Malija 31b, 83 let
Aldo Ipša, Istrski odred 4, 88 let
Ivan Ritoša, Plenčičeva 1, 84 let
Ivica Grdić, Cesta v Jagodje 2, 64 let
Zmago Višnjevec, Dolina 1, 88 let
Josip Markovič, Dantejeva 29, 77 let

Gospod, daj jim večni pokoj!
se opravičujem da nisem pokojnih bratov in sester objavljal
sproti, včasih ni bilo prostora, včasih sem pozabil …

Svete maše na radiu Ognjišče bodo v januarju iz koprske ţupnije sveti Marko vsak
dan ob 19. uri. V cerkvah imate tudi revijo Pro, ki jo lahko samo preberete ali pa s
pomočjo te revije postanete podporniki ali prijatelji Radija Ognjišče.
Stvari, ki jih ljudje na smrtni postelji najbolj obžalujejo:
Da sem dal slab zgled, ki so ga drugi na žalost celo posnemali.
Da sem bil ravnodušen do trpljenja drugih.
Da nisem izrekel besed pohvale, priznanja in spodbude tistim, ki so to
potrebovali in si zaslužili.
Da sem si jemal zasluge za uspehe, za neuspehe pa sem krivil okoliščine.
Da nisem spoštoval nedolžnosti druge osebe ali da sem komu uničil sanje.
Da sem trošil denar za stvari, ki jih nisem potreboval in jih nisem nikoli
uporabljal.
Da sem porabil toliko časa in da sem se tako malo trudil, da bi odpustil.

Za blagoslov druţin lahko pokličete in se dogovorite s sečoveljskim ţupnikom
Matjaţem, z duhovnim pomočnikom Lukom: 031 870 664; z diakonom
Tihomirjem: 041 639 263; kakšen blagoslov bi lahko uredil tudi ţupnik Janez: 031
318 814. Seveda je najvaţnejši tisti blagoslov, ki ga vsaka druţina prinese domov
vsako nedeljo od svete maše in svetega obhajila.
Papež Frančišek: iz poslanice za svetovni dan miru
Migranti in begunci – moški in ţenske v iskanju miru 2018. povabim vas,
naj na svetovne migracije gledamo kot na priloţnost za izgradnjo
prihodnosti miru. Predlagam strategijo s štirimi stebri: sprejeti, zaščititi,
pospeševati in integrirati.
Mir vsem osebam in vsem narodom zemlje! Mir je namreč globoko
hrepenenje vsake osebe in vseh ljudstev, predvsem tistih, ki trpijo zaradi
njegovega pomanjkanja. Danes je na svetu 250 milijonov migrantov, od teh
je 22 milijonov beguncev. Z duhom usmiljenja objemimo vse tiste, ki beţijo
pred vojno in lakoto ali pa so prisiljeni zapustiti svojo domovino zaradi
diskriminacij, preganjanj, revščine in uničenega okolja. A odpreti svoja srca
za trpljenje drugih ni dovolj. Sprejeti drugega zahteva konkretno delo,
verigo pomoči in dobrohotnosti, uvidevno in budno pozornost, odgovorno
vodenje novih in kompleksnih situacij, h katerim so včasih dodani še drugi,
ţe obstoječi problemi, vključno z viri, ki so vedno omejeni.
Različni so vzroki za vedno večje število migrantov in beguncev. Vsi
elementi, s katerimi razpolaga mednarodna skupnost, kaţejo, da se bodo
globalne migracije nadaljevale in zaznamovale našo prihodnost. Nekateri
jim imajo za groţnje. Jaz pa, nasprotno, vas vabim, da nanje gledate s
pogledom, polnim zaupanja, kakor na priloţnost za izgradnjo prihodnosti
miru. Prosilcem azila, beguncem, migrantom in ţrtvam trgovine z ljudmi, bi
lahko ponudili priloţnost, da najdejo mir, ki ga iščejo.
Ţelim, da bi leta 2018 prišlo do opredelitve in sprejetja dveh svetovnih
sporazumov s strani Zdruţenih narodov: enega o varni, urejeni in zakoniti
migraciji, drugega o beguncih. Ker bi šlo za sporazuma na svetovni ravni, bi
predstavljala referenčni okvir za politične predloge in praktična merila.
Pomembno je, da oba sporazuma slonita na sočutju, dolgoročnosti in
pogumu. Potreben realizem mednarodne politike tako ne bo postal vdanost
v cinizem in globalizacijo brezbriţnosti. Dialog in koordinacija dejansko
predstavljata nujnost in dolţnost, ki je lastna mednarodni skupnosti.
vir: spletna stran radija Vatikan

Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)
janez.kobal@skavt.net . (s. uršulinke: 05/ 641 40 73). Odgovarja Janez Kobal, župnik, Izola. 500 izvodov. Dobite
nas na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si : Iz Izole upravljamo tudi župnijo Korte.
pod črto: NEKI DUHOVNIK JE V ČASOPISU PREBRAL VEST O SVOJI SMRTI. Ves preplašen je po
telefonu poklical svojega škofa, da bi ga prepričal, da je vest laţna. Škof je mirno odgovoril: »Da, da,
tudi jaz sem prebral osmrtnico. Toda – povejte mi po pravici, od kod telefonirate?«

