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†† Pavelca Kraševec, Horvat Tonči, Cajhen Joţe
†† Marija in Just Fičur
za ţupnijo, za bolnike, za zdravstveno osebje
in vse, ki streţejo bolnikom
† Elda Dekovič

† Karlo in Angela Hrobat
8. dan † Ana Kocjančič, Korte 12 j
†† iz druţine Hrovat, Seča 8 a
†† Antonija in Franc Kapun, Korte 82a
†Ivan Đelatovič
†† Lucija in Ante
†† Mariza Lučina in Bruno Mejak
† Joţef Šenk
†† starši Zalovič
† Lucian Matika
za zdravje
v zahvalo Mariji za zdravje
za druţino Kljun
† Ivan Bernardi, Korte 127a
† Ivan Šurla
po namenu
za ţupnijo

Župnijska pisarna: Uradne ure: bodo v petek 16. 2 . od 8h do 10h
Molitvene skupine: V ponedeljek je redna molitev zvečer po sveti maši. Ko je maša zjutraj
je molitev ob 19h. V četrtek je molitev in češčenje eno uro pred mašo.
V Kortah je molitev pred najsvetejšim vsak četrtek ob 17h.
Izolani vsak petek in vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo molimo križev pot. Odgovornost
za organizacijo te molitve sprejemajo razne župnijske skupine in posamezniki.
»Organizator« sprejme odgovornost za organizacijo. Izbere izmed križevih potov tistega
primernega, se vpiše na list na mizici pri Lurški Mariji, izbere sodelavce, bralce lahko tudi
nosilce križa in sveč. Najde koga za projekcijo in poišče prenosni mikrofon. Poskrbi, da bo
Križev pot točno začel in tudi končal ob uri za sveto mašo. Ker so nekateri križevi poti daljši,
je možno tudi kakšno postajo izpustiti ali kaj skrajšati, ali pa začeti kakšno minuto prej.
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
Bralci: 6. nedelja med letom: Maks in Anica. 1. postna nedelja:Matej in Benjamin

7. marca začne priprava na poroko. Za zakrament zakona je potrebna vera
vsaj enega od obeh zaročencev.
Vprašanje: Kaj si potresemo na glavo na prvi dan postnega časa, v znamenje da se hočemo resno pripraviti na
Veliko Noč? a) ; šampon proti prhljaju; b) pepel; c) sol ; d) blagoslovljeno vodo

Izola, Korte; XXV. leto, št. 7, 11. – 17. februar 2018
Verouk Izola: Prihodnji teden imamo reden verouk za vse skupine. V sredo ne
manjkajte pri sv. maši in pepeljenju.
Verouk Korte: Prihodnji teden imamo reden verouk v torek ob 17.30. V sredo se
vidimo pri sveti maši ob 18h. Tako bomo začeli postni čas.
PRIPRAVA NA PRVO OBHAJILO: Duhovnik ima poklicno molčečnost. To
pomeni da stvari, ki jih je izvedel pri spovedi ali v zaupnem pogovoru ne sme
nikoli za nobeno ceno povedati naprej. Potem pa rečejo, vem da ne bo povedal,
mene skrbi, kaj si bo duhovnik mislil o meni. Kaj bo mislil? Srečen ta človek, ker
se je kljub takim grdim grehom bil sposoben izročiti molitvam Cerkve in
Očetovemu odpuščanju. Duhovnik bo molil in se zahvaljeval za spovedančev
pogum in za Očetovo dobroto.
BIRMANCI 2019: Nekateri ste se že prijavili na duhovne vaje od 16. do 18.
februarja v Stični. Mogoče imajo še kaj prostora. Prijave: duhovnevaje@sticna.si .
V petek peljem v Stično birmance in animatorje jaz, v nedeljo pa naj jih tam pobere
kdo od staršev. http://www.sticna.eu/duhovne-vaje-za-birmance-2 . Zopet se
srečamo 25. 2. ob 9h. Spraševanje začne v sredo na pepelnico in ga lahko
opravite do Velikega četrtka.

Verouk za odrasle bo v torek 6. 3. 2018 ob 19.45
Tisk na razpolago: Družina: Poslanica za svetovni dan bolnikov
Korte: 11. 2. pred praznikom sv. Valentina bomo v ţupniji imeli praznik za letošnje
jubilante z posebnim blagoslovom za tiste, ki letos obhajajo 1. 10. 25. 50. 60. 65.
… obletnico poroke. Praznovanje obletnice poroke je priloţnost za to, da se
zahvalimo Bogu za ljubezen, s katero nas je vzljubil in s katero smo uspeli ţiveti
»v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju.« Na ta dan je v Kortah v navadi tudi ofer
za potrebe cerkve.
Svetovni molitveni dan vseh ţensk sveta bo na prvi petek 2.
marca. V ţupniji Izola se vsak četrtek do takrat ob 19.45 zbira
pripravljalna skupina za molitveno srečanje . Letošnjo molitev je
pripravila ekumenska skupina iz Republike Suriname. »Vse Kar je
Bog ustvaril, je bilo zelo dobro«. Prosim če se udeleţite
pripravljalnih srečanj vsak četrtek po sveti maši ob 19,45 v
Izolskem ţupnišču. Na samo molitveno srečanje na prvi petek v
marcu, pa vabljene celotne druţine. Podprimo tudi to molitveno
ekumensko pobudo za pravičnost in mir na svetu.
Naslednje svetovno srečanje 2019 pripravljajo naše Slovenke.

LURŠKA MATI BOŢJA , DAN BOLNIKOV v Izoli

Papež Frančišek: Čilenskim duhovnikom. IV. del

Danes, 11. 2. ob 10h bomo, ob svetovnem dnevu
bolnikov, med sveto mašo, delili zakrament bolniškega
maziljenja. Za prejem zakramenta je potrebno biti v

Spremenjeni Peter - spremenjena skupnost
Jezus povabi Petra k razločevanju in tako začnejo dobivati moč številni dogodki v
Petrovem življenju, kot je bila preroška gesta umivanja nog. Peter, ki se je uprl
temu, da bi si pustil umiti noge, je začel razumevati, da do resnične velikosti
prihajamo tako, da postanemo majhni in služabniki. Kakšna je Gospodova
pedagogika! Od Jezusovega preroškega dejanja do preroške Cerkve, ki se, umita
lastnega greha, ne boji iti služiti ranjenemu človeštvu.
Peter je na lastnem telesu doživel ne samo rano greha, ampak tudi svojih omejitev
in slabosti. V Jezusu pa je odkril, da njegove rane lahko postanejo pot Vstajenja.
Spoznati potrtega Petra, da bi spoznali spremenjenega Petra je povabilo, da
preidemo od Cerkve potrtih obupancev k Cerkvi, služabnici tolikih potrtih, ki živijo
ob nas. Cerkvi, ki je sposobna služiti svojemu Gospodu v lačnem, v jetniku, v
žejnem, v brezdomcu, v nagem, v bolnem … (prim. Mt 25,35). Služenje, ki se ne
istoveti s socialnim skrbstvom ali paternalizmom, ampak s spreobrnjenjem srca.
Vprašanje ni v dati jesti ubogemu, obleči nagega, pomagati bolnemu, ampak
upoštevati, da ima ubog, nag, bolan, jetnik, brezdomec dostojanstvo, da sede k
naši mizi, da se med nami počuti "doma", da se počuti v družini. To je znamenje,
da je Božje kraljestvo med nami. To je znamenje Cerkve, ki je bila ranjena zaradi
lastnega greha, a jo je njen Gospod napolnil z usmiljenjem in se je po poklicanosti
spreobrnila v preroško.
Obnoviti preroštvo pomeni obnoviti našo obveznost, da ne bomo čakali na idealen
svet, na idealno skupnost, na idealnega učenca, da bi živeli ali da bi evangelizirali,
ampak da bomo ustvarjali pogoje, da se bo vsak potrt človek lahko srečal z
Jezusom. Ne ljubimo razmer, tudi ne idealne skupnosti, ampak ljubimo ljudi.
Iskreno, pretrpljeno in izmoljeno priznanje naših meja nas še zdaleč ne loči od
našega Gospoda, ampak nam omogoči, da se vrnemo k Jezusu, vedoč, da »on
lahko s svojo novostjo vedno prenovi naše življenje in našo skupnost, in četudi gre
skozi temna obdobja in cerkvene šibkosti, krščanska ponudba nikdar ne ostari. […]
Kadarkoli se skušamo vrniti k izvirom in ponovno pridobiti izvirno svežino
evangelija, se pokažejo nove poti, ustvarjalne metode, druge oblike izrazov, bolj
zgovorna znamenja, besede, polne prenovljenega pomena za sedanji svet.« Kako
dobro dene vsakemu izmed nas, če dovolimo, da nam Jezus prenovi srce!
Na začetku tega srečanja sem vam dejal, da smo prišli, da z navdušenjem in
zavzetostjo obnovimo svoj »da«. Obnoviti hočemo svoj »da«, vendar realističnega,
ki temelji na Jezusovem pogledu. Vabim vas, da ob vrnitvi domov pripravite v
svojih srcih neke vrste duhovno oporoko po zgledu kardinala Raúla Silve
Henríqueza. Čudovita molitev, ki se začenja z besedami:
»Cerkev, ki jo ljubim, je vsakdanja sveta Cerkev … tvoja, moja, vsakdanja sveta
Cerkev… Jezus, evangelij, kruh, evharistija, vsak dan telo ponižnega Kristusa. Z
obličji ubogih in z obličji mož in žena, ki pojejo, ki se bojujejo, ki trpijo. Vsakdanja
sveta Cerkev.« Vprašujem: Kakšna je Cerkev, ki jo ti ljubiš? Ali ljubiš to ranjeno
Cerkev, ki najdeva življenje v Jezusovih ranah?
Hvala vam za to srečanje. Hvala vam za priložnost, da sem z vami obnovil »da«.
Naj vas Karmelska Devica pokrije s svojim plaščem. Prosim vas, ne pozabite moliti
zame. Hvala.

posvečujoči milosti. Zakrament bolniškega maziljenja lahko
sprejme vsak, ki je nevarno bolan. Sprejmemo ga enkrat letno in vsakokrat, ko se
bolezensko stanje spremeni. Recimo dobiš novo diagnozo, greš na operacijo …
Bolnikom ponudimo prevoz do cerkve. Ob tej priloţnosti se našim trpečim bratom
in sestram zahvaljujem za vse molitve in ţrtve, s katerimi so dejavni člani naše
ţupnije. Zelo potrebujemo vašo podporo.
Pri maši bomo molili za naše bolne brate in sestre, posebno še tudi za tiste, ki ne
zmorejo več poti do cerkve, za bolniške duhovnike in njihove sodelavce, za vse
zdravstvene delavce in vse, ki so v sluţbi bolnih in trpečih.

Dobri Bog, razsvetljuj nas, da bomo starejšim, bolnim in umirajočim preskrbeli
prejem zakramentov – spovedi, maziljenja in obhajila, ki jih bodo utrdili v krščanski
veri, zaupanju v Boţje varstvo, sprejemanju in darovanju trpljenja za
odrešenje vseh ljudi!

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2018
Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, nas vsako leto
pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne
poglobitve in dobrih del. Naj bo čas milosti, božje bližine in
povečane ljubezni. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike
spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo (letos 14. februarja) in na
veliki petek (letos 30. marca). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega
najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta
do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega
časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike
od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v
družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava
za petke zunaj postnega časa.
Vabim vas, da povabite in obvestite kandidate za nov tečaj katehumenata, ki bo
začel v Kopru. 17. 2. ob 19.00.
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: “ Župnik in mežnar stojita ob vaški cesti in zabijata v tla tablo z napisom: “Konec je blizu!
Obrnite se, dokler še ni prepozno!” Mimo pridrvi avto, voznik skozi okno zavpije: “Pustita ljudi pri miru,
vidva, verska fanatika!”
Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor in nato glasen pljusk. Mežnar
se obrne k župniku: “Ali misliš, da ne bi bilo bolje, če bi preprosto napisala: “most je podrt?”

vir: spletna stran radija Vatikan

