3. NEDELJA MED LETOM
dan / god

3. NEDELJA
med letom
21. 1. 2018

PONEDELJEK
Vincencij, diakon,
muč.

TOREK
SREDA

Frančišek Saleški, škof,
c. uč.

ČETRTEK.
Spreobrnitev ap. Pavla

PETEK

Timotej in Tit, škofa

SOBOTA
Angela Merici,
ustanoviteljica uršulink

4. NEDELJA
med letom
28. 1. 2018

cerkev

ura

mašni namen

sv. Rok
8.30 †† iz druţine Ţuţek
Korte
9.00 † Milan Tul, Korte 101
sv. Maver sv. 10.00 v zahvalo Bogu in Materi Boţji za 90 let
Maver
18.00 †† Elizabeta in Joţe Frece

sv. Maver

8.00 za ţupnijsko skupnost

Korte
sv. Maver

18.00 †† Andrej in Marjan Mejak, Korte 130
19.00 za †† iz druţine Kaluţa in Kirn

sv. Rok

19.00 8. dan † Viljem Novak, Okt. rev. 27 c
za ţivljenje, hvala Gospodu in mojim

sv. Maver

19.00 staršem

v zahvalo Mariji in Jezusu

sv. Maver

19.00 30. dan † Zmago Višnjevec

Korte
Marija Al.

18.00 † Viktor Felda
18.00 † Bogomir Greblo

sv. Rok
Korte
sv. Maver

8.30 † iz druţine Ţuţek
9.00 †† Anton in Antonija Špeh
10.00 †† Ivan Mulej, Oskar, Rozka in Janez
Jalen
18.00 †† Marija Vivoda in Anton

sv. Maver

Župnijska pisarna: Uradne ure: bodo v petek 26. 1 . 2018. od 8h do 10h.
Dobrodošli tudi v drugem času.
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.
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
28. 1. je nedelja Svetega pisma: Tudi to nedeljo je poudarek na prenos vere
v družini. »Kakor je svet ta, ki vas je poklical, bodite tudi sami sveti« (1 Pt
1,15). Dovolite Božji besedi, da vam spregovori. Sveto pismo je zbirka 72 knjig,
ki je nastajala skoraj tisoč let in so jo ob koncu prvega stoletja sprejeli in
razglasili za od Boga navdihnjeno besedilo. Gre za versko knjigo v kateri razni
zgodovinski podatki in znanstvene razlage držijo v kontekstu svojega časa
Vprašanje: Koliko knjig je zbranih v »knjižnici«, ki nosi naslov Sveto Pismo?
a) 1; b) 2 ; c) 4 ; d) 72

Izola, Korte; XXV. leto, št. 4, 21. – 28. januar 2018
Verouk Izola: Prihodnji teden imamo reden verouk za vse skupine
Verouk Korte: Prihodnji teden imamo reden verouk v torek ob 17.30.
Starši, ki imate predšolske otroke. Profesor Platovnjak dela raziskavo o verski vzgoji otrok
do začetka verouka. Rad bi izvedel mnenje staršev, zato vas vabimo in prosimo vas, da
izpolnite vprašalnik na spletni povezavi https://www.1ka.si/a/152288.

PRIPRAVA NA PRVO OBHAJILO: Noben dan brez molitve in nobena nedelja
brez svete maše. Kdor ne more v nedeljo k sveti maši, lahko nadomesti v soboto
zvečer. Kdor tudi takrat ne more, naj pride med tednom. Ni isto, a je bolje kakor
nič.
BIRMANCI 2019: Naše naslednje srečanje bo 28. januarja. V postnem času bo
prvo spraševanje za birmo.
Misijonsko središče Slovenije se zahvaljuje in podeljuje priznanje in zahvalo
otrokom ţupnije Izola in Korte za sodelovanje v adventni akciji »OTROCI ZA
OTROKE« z naslovom Jezus Kristus, središče časa. Letos smo v obeh ţupnijah
razdelili 300 adventnih koledarjev, v katerih je bila škatlica za zbiranje darov za
lačne otroke v misijonih. Dobili smo vrnjenih 22 škatlic oz. kuvert z darovi. V
Kortah so otroci zbrali 67,10 € v Izoli pa 201,59 €. Pohvalim se in se zahvaljujem
tistim staršem, nonotom in nonam, ki svoje otroke učite odpovedi, darovanja in
skrbi za druge. Če jih samo filate z darili, jih zelo slabo
pripravljate za ţivljenje in jih pripravljate, da bodo
ţiveli v grdem in sebičnem svetu.
Verouk za odrasle bo v torek 23. 1. 2018 ob 19.45
Bralci: ; 3. nedelja med letom: Željko in Romana; 4.
nedelja med letom: Lijana in Majda

Tisk na razpolago: Družina: Magnifikat. Na
razpolage so zgibanke za posebno akcijo za nove
naročnike na družino.
Za nove bralce smo pripravili posebno ponudbo
za 2 meseca s 50 % popustom, kot spoznavni
paket. 5 izvodov Družine plačate, 5 vam jih
podarimo brezplačno. Skupni znesek je 10 EUR.
Pošlite naročilo in se pridružite največji Družini

Danes praznujemo v Kortah Ţupnijskega zavetnika svetega Antona. Pri sveti maši
ob 9h bo tudi ofer za ţupnijo. Hvala za vaše darove in za vse, ki s svojo skrbnostjo
podpirate ţivost ţupnije.
Malo je svetnikov, ki bi bili tako splošno priljubljeni po vsem krščanskem svetu, kakor je sv.
Anton Puščavnik. Pri nas ga radi upodabljajo s prašičkom, z zvoncem in s palico v obliki
črke T. Napačna je razlaga, da tisti prašiček pomeni
nečiste skušnjave, ki so svetnika mučile v samoti.
Resnica je tale: sv. Antona puščavnika so zelo častili
člani pobožne družbe antonianov. Ti so vodili sv. Antonu
posvečene zavode za umsko prizadete in ljudje so jim
radi dajali živež za njihove oskrbovance. Pogosto so
nabirali darove sami: z zvoncem so opozarjali na svoj
prihod, palica v obliki črke T (križa) je pomenila njihov
stan. Smeli so voditi prašičke po mestnih ulicah, kjer je
bilo sicer to prepovedano. Tako je postal sv. Anton
Puščavnik zavetnik živinorejcev;
Sveti Anton oče menihov in puščavnikov. Doma je bil v
srednjem Egiptu. Pri dvajsetih letih je bil že sirota. Starši
so mu zapustili lepo premoženje in zgled bogoljubnega
življenja. Po smrti staršev je začutil v sebi božji klic po
evangeljski popolnosti. Ko je v cerkvi slišal Kristusove
besede iz Matejevega evangelija: »Če hočeš biti popoln,
pojdi, prodaj, kar imaš, in daj revežem, pa boš imel
zaklad v nebesih«, jih je vzel čisto dobesedno. Zemljišča je prepustil sosedom, drugo imetje
je razprodal, veliko vsoto razdelil ubogim, le mlajšo sestro je zavaroval pred pomanjkanjem.
Potem se je umaknil v samoto.. Čas je uporabljal za gorečo molitev in obiskovanje pobožnih
puščavnikov. Pri njih se je učil kreposti.
Moral je tudi skozi ogenj hudih skušnjav, s katerimi ga je satan mučil dolga leta. Snubil ga je
v greh nečistosti, zato se je Anton tudi telesno mučil do onemoglosti. Ko je zmagal, se je
pred ljudmi, ki so hodili občudovat njegovo svetost, umaknil daleč v puščavske gore na
desnem bregu Nila. Preživljal se je z zelišči in s kruhom, ki so mu ga prijatelji prinašali vsake
pol leta. Dvajset let ni z nikomer spregovoril niti besedice, zato pa je vedno glasneje govoril
njegov zgled. Od vseh strani so prihajali posnemovalci in se naselili v njegovi bližini.
Proti koncu svojega življenja se je z najzvestejšimi učenci naselil na komaj dostopni gorski
polici, 1200 metrov nad morjem, kjer je odkril studenec in uredil si je vrt. Tam je dozorel za
nebesa star 106 let. Njegovo češčenje se je bliskovito razširilo najprej po Vzhodu, kmalu pa
tudi po Zahodu.
Med našim ljudstvom je sv. Anton že od nekdaj izredno priljubljen svetnik. Za svojega
zavetnika ga častijo različni stanovi: živinorejci, ščetarji, rokavičarji, mesarji, gasilci, peki.
Mladi ljudje so se zatekali k njemu kot posredniku pri izbiranju zakonskega druga.

V tednu molitve za edinost kristjanov pripravljamo srečanje predstavnikov krščanskih
Cerkva v koprski stolnici, v sredo, 24. januarja, ob 18.00. Na srečanju bodo prisotni
predstavniki Srbske pravoslavne Cerkve, Makedonske pravoslavne Cerkve,
Evangeljiske Cerkve, Evangeličanske Cerkve in Katoliške Cerkve. Predstavniki Cerkva
bodo spregovorili o svojih prizadevanjih za edinost med kristjani in za razvoj dobrega v
družbi ter obnovitev stvarstva. Rdeča nit srečanja bo: Razklenimo verige, ki nas
vklepajo!

Gospa Špela je bila med 9.12.17 in 9.1.18 v Etiopiji, najprej v Adis Abebi, nato v kraju
Kobo, kjer je pomagala v sirotišnici in vrtcu. Z veseljem vas vabi k ogledu fotografij, ki so
nastajale v tem času. Razstavljene so v Mestni knjiţnici Izola, do konca februarja

Papež Frančišek: čilenskim duhovnikom.
Dragi bratje in sestre, dober večer. Tukaj so… posvečene, posvečeni, duhovniki,
stalni diakoni, semeniščniki... Na misel mi je prišel dan našega posvečenja ali
zaobljub, ko smo po predstavitvi rekli: »Tukaj sem Gospod, da izpolnim tvojo
voljo.«. Skupaj želimo obnoviti odgovor na klic, ki je nekega dne stresel naše srce.
Trije trenutki Petra in prvotne skupnosti: Peter/potolčena skupnost, Peter/skupnost,
ki ji je odpuščeno ter Peter/spremenjena skupnost. Poigravam se s tema
dvojicama Peter – skupnost, ker ima izkušnja apostolov vedno ta dvojni vidik,
osebnega in skupnostnega. Gresta vedno skupaj in ju ne moremo ločiti. Da,
poklicani smo posamezno, a vendar vedno zato, da smo del večje skupine. Ne
obstaja »selfi poklicanost«.
Obnovimo prizor. Ubili so Jezusa. Nekatere žene so govorile, da je živ (prim. Lk
24,22-24). Četudi so videli vstalega Jezusa, je bil dogodek preveč močan, da so
učenci potrebovali čas za razumevanje tega, kar se je zgodilo. Vdor Vstalega
potrebuje čas, da se spusti v srca njegovih. Učenci so se vrnili domov in šli početi
to, kar so znali, torej ribariti. Niso bili vsi, samo nekateri. Ločeni med sabo?
Razdrobljeni? Tega ne vemo. To kar nam pove Sveto pismo, je samo to, da tisti, ki
so bili, niso nič ulovili. Prazne mreže imajo.
Tudi med vame je skupaj z zvestobo velike večine je rasla tudi ljuljka zla in
posledično temu je sledilo pohujšanje ter odpad. Trenutek razburkanosti. Vem za
bolečino, ki so jo povzročili primeri zlorab mladoletnih ter s pozornostjo spremljam,
kaj vse počnete, da bi prerasli to težko in boleče zlo. Torej bolečino po pretrpljeni
škodi ter trpljenje žrtev in njihovih družin, potem ko so doživeli izdajo zaupanja, ki
so ga imeli do služabnikov Cerkve. Bolečino zaradi trpljenja cerkvenih skupnosti,
pa tudi za vašo bolečino, bratje, ki ste poleg predanega napora, doživeli tudi škodo
povzročeno zaradi sumov in nastalih razprav, kar je v mnogih lahko prebudilo
dvom, strah in nezaupanje. Zaradi tega vas vabim, da prosimo Boga, naj nam da
bistrovidnost, s katero bomo resničnost poimenovali s pravim imenom, pogum, da
prosimo odpuščanja ter sposobnost, da se naučimo prisluhniti temu, kar nam On
govori. Nikar prežvekovati potrtosti.
Naj nam je všeč ali pa ne, povabljeni smo soočiti se z resničnostjo takšno, kakršna
je. Z osebno, skupnostno in družbeno resničnostjo. Učenci so rekli, da so mreže
prazne. Iz tega lahko razumemo občutja, ki jih to poraja. Vračajo se domov, ne da
bi lahko pripovedovali o velikih dogodivščinah, vračajo se domov praznih rok,
vračajo se domov potolčeni.
Kaj je torej ostalo od tistih močnih, pogumnih, živahnih učencev, ki so se čutili
izbrane ter so zapustili vse in šli za Jezusom (prim. Mr 1.16-20)? Kaj je ostalo od
tistih učencev, ki so bili tako gotovi vase, da bi šli v zapor in bi celo dali življenje za
svojega Učitelja (prim. Lk 22,33) in ki so v njegovo obrambo hoteli priklicati ogenj
na zemljo (prim. Lk 9,45), ki bi zaradi njega potegnili meč iz nožnice in šli v boj
(prim. Lk 22,49-51)? Kaj je ostalo od Petra, ki je grajal svojega Učitelja o tem, kako
bi moral živeti in mu vsiljeval svoj program življenja, torej potrtost (prim. Mr 8,31
dalje prihodnjič …

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: - Kaj je bolje biti lep ali neumen? - Bolje je biti neumen, ker lepota je minljiva

