1. POSTNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

1. POSTNA
NEDELJA

sv. Maver
Korte
sv. Maver

21. 2. 2021

sv. Maver

ura mašni namen

8.00 za župnijsko družino
9.00 v zahvalo za maminih 70 let
10.00 v čast in zahvalo Materi Božji za potrebe v
družini
18.00 †† starši Pivk in † brat, Šared

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 † Ivan Valčič
sedež apostola Petra
TOREK

Polikarp, škof, muč.

SREDA
Matija, apostol

ČETRTEK
PETEK .
SOBOTA
2. POSTNA
NEDELJA
28. 2. 2021

Korte
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
Korte
Korte
sv. Maver

18.00 †† Petaroš, Cetore 19
18.00 v zahvalo in priprošnjo za novo službo
18.00 8. dan † Branko Mikolj, Prisojna pot 5
19.00 40. dan † Stekič Milorad
17.00 v zahvalo za 60 let, (s. Petra)
18.00 obl. † Damjan Hrvatin
19.00 v čast Svetemu Duhu, za uspeh in blagoslov

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

18.00
19.00
18.00
19.00
8.00
9.00
10.00
18.00

pri delu
8. dan † Rozalija Pušnar, Nazorjeva 13
v čast Svetemu Jožefu za zdravje in mir v duši
† Friderik in vsi †† Bremec
† Alejandro Paredes Cardoso
za župnijo
† Alma Panger
† Edi in vsi †† iz družine Božič
obl. † Štefanija Prelc in † Franc

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 26. 2. 2021 od 8,00 do 10h. Pridite z masko in
zdravi. Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo! Veliko
zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in
pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). Tudi meni je lepše v živo, ampak taki časi so.
Še vedno velja uredba za svete maše z omejeno udeležbo, v Kortah 5 oseb/družin v
Izoli 20 oseb/družin.
ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH, IN vedno V KORTAH SE JE
POTREBNO PRIJAVITI pri župniku.
KRIŽEV POT: V postnem času imamo v Izoli lepo navado za intenzivno molitev in
premišljevanje Križevega pota. Letos skupne glasne molitve razen svete maše še
niso dovoljene. Zelo pa priporočam osebno molitev križevega pota, lahko tudi s
hojo po postajah, da le držimo dva metra razdalje drug od drugega. Spremljanje
Jezusa v njegovem odrešenjskem trpljenju lahko delamo tudi doma ali v naravi.
Zaradi nevarnosti prenosa virusa naj bi se skupine čim manj zadrževale v cerkvah.
Me mašami in bogoslužji naj bi bilo vsaj uro časa za zračenje, zato svetih maš ne
podaljšujemo z molitvami prej in po sveti maši. Molimo naj ta izreden čas čim prej
mine
Vprašanje: Katera hrana je prepovedana za kristjane ob petkih, da bi se spomnili Jezusovega trpljenja? a) ribe ; b) meso
toplokrvnih živali; c) špinača d) jajca – ker jih šparamo za pirhe
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Verouk = Kateheza:
Izola in Korte:
Prihodnji teden so
počitnice, enako kot
v šoli.
Za osebno versko
rast lahko izberete
še kaj več na
portalu:
http://sku.rkc.si / in
https://portal.pridi.co
m/ . Velja tudi za
odrasle
BIRMANCI! Se pridno javljajo za spraševanje po zoomu in v živo. Vprašanja so
objavljena na župnijski spletni strani. Razen tega imejte ob sebi tudi dobro
pripravljen liturgični zvezek. V njem so napisane vse svete maše in liturgije =
bogoslužja, tudi tiste, ki ste se jih udeležili na razdaljo. Poleg tega imate spisane
molitvice (naslove molitvic), ki jih poznate. Dobra dela. Knjige z versko vsebino,
knjige in druge zadeve, ki ste jih prebrali in se vam zdi, da imajo versko vsebino in
so vam pomagale pri rasti v veri. Prijavite se na Mail in tam predlagajte dan in uro
najinega srečanja. Lahko se prijavite tudi več skupaj, da se srečamo po zoomu.
Še vedno je potrebno poznati molitev birmanca: Pridi Sveti Duh in oče naš v
italijanščini: Padre nostro. Molitev v Italijanščini zahtevam, kot znamenje odprtosti,
ker pripadamo dvojezični župniji. Lanskega novembra so v Vatikanu malce
posodobili prevod molitve Padre nostro. Da bi se lahko naučili nove variante
objavljam tukaj celotno besedilo:

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Pripravljajo že nekaj let tudi nov prevod molitve Oče naš v slovenščini. Jezusove
besede so slabo prevedene v tistem delu »in ne vpelji nas v skušnjavo« kajti ni Oče
naš tisti, ki bi nas vpeljeval v skušnjavo. Prevod še ni sprejet.
Kortežanskim birmancem ni treba znati Oče naš po italijansko, ker ne pripadajo
dvojezični župniji. Vse drugo, kar napišem za birmance pa velja tudi za
Kortežanske birmance.
Vsa pravila glede števila, mask,
SVETO OBHAJILO:
razkuževanja… bomo dosledno spoštovali. Ne
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
samo zaradi inšpekcije – zagrožena kazen za
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
pravno osebo je štiri tisoč evrov – ampak še
cerkve lahko oddate miloščino in
bolj, da bi zaščitili šibke in da bi se počutili
si kupite kaj od verskega tiska. K
varno. V cerkev lahko vstopi 20 ljudi/ družin
obhajilu pristopa 20 vernikov/
(Korte 5). Držite razdaljo tudi zunaj, čeprav se
družin naenkrat ( v Kortah 4)
zunaj po novem lahko zbere do 10 ljudi, ki so
Sveto obhajilo BOMO DELILI
primerno zaščiteni. Vsi prisotni pri bogoslužju
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
(tudi glavni mašnik) morajo ves čas nositi
MAŠI. Če kdo potrebuje SVETO
maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo
SPOVED naj pokliče, da se
vsaj 1,5 metra (razen člani istega
dogovorimo za dan in uro. Gotovo
gospodinjstva, ki so lahko skupaj) in si pri
je eden od duhovnikov na
prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri sveti
razpolago za spoved v postnem
maši ne pojemo. Izven svete maše je
času v Izoli ob petkih pred mašo
dovoljena samo tiha molitev. V cerkvi imamo
in ob nedeljah pred mašo ob 10h.
odprta okna, prepih, zato se primerno
oblecite, ker je mraz.
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
Na sliki: CHALA AHMED, rojstni dan: 23. 9. 2009
Ahmed prihaja iz zelo revne desetčlanske družine. Ima še tri brate
in štiri sestre. Vsi skupaj živijo v skromni hiši. Starša sta oba
brezposelna. Deček potrebuje pomoč za hrano in nadaljevanje
šolanja. Ahmed je eden od naših otrok v Etiopiji. Od darov iz naše
župnije dobi dnevni obrok riža in plačano šolnino.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik,
osebno župniku ali na TRR: SI56 1010 0003 7271 372. Kar se
nabere v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in pri lurški Mariji je
miloščina tistega tedna za potrebe župnije. Drugi nabiralniki v
cerkvi svetega Mavra so namenski: za misijone, za Karitas in za
tisk.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola
Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku ali Matjažu ali pa nakaže na župnikov
osebni račun: SI56 1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola. Tudi za
svete maše, ki ste jih naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po vaših namenih Luka,
Silvester ali kdo drug.

Tisk: Družina,
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)

zupnija.izola@rkc.si .

(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.

Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO molitev)

Priprava na krst: Če želite krstiti vašega otroka v letošnjem letu je odlična
priložnost za zoom pripravo v naši župniji: Datumi: 25. februar, 4. marec in 11.
marec ob 20.00;. Prijave pri župniku v Izoli na mail: zupnija.izola@rkc.si. K
pripravi se lahko prijavite še pred rojstvom otroka.
Uršulinski zavod pripravlja prevod knjižne zbirke Bog in otrok, izpod peresa več avtoric, strokovnjakinj
na področju verske vzgoje otrok.
Zbirka vsebuje pet knjižic, ki nam pomagajo spoznati predšolskega otroka in njegov način molitve,
dajejo smernice za branje Svetega pisma z otroki, za praznovanje glavnih liturgičnih praznikov in
pomagajo odkrivati pomen krstnih znamenj in evharistije. Izbrana svetopisemska besedila, predmeti
in znamenja ter način podajanja sporočila temeljijo na Katehezi Dobrega pastirja. Prednaročila (50 €
za celo zbirko) sprejemamo na knjige.osu@rkc.si.
Deset minut za Sveto pismo v postu med vožnjo na delo ali v času malice
Svetopisemska družba Slovenije je pripravila postno akcijo z Božjo besedo pod naslovom »Stojte
trdni v veri!«. Po mailu vam bomo vsak dan poslali zvočni posnetek odlomka in kratko razmišljanje s
spodbudo.
Informacije in prijava: https://www.svetopismo.si/stojte-trdni-v-veri-postna-akcija-prisluhni-besedi/
Za več informacij pa lahko pokličete tudi na gsm: 040 980 981.

Papež Frančišek:
Postni čas je obdobje, ko ima kristjan veliko obveznosti. Dejavna ljubezen je prvo
gonilo, a ko se ta lastnost preplete z ekumensko razsežnostjo, poteza solidarnosti
postane povezana z dialogom, ki »naše srce odpre za tovariša na poti« in se usmeri
najprej v to, kar iščemo: mir pred enim Bogom.
Temeljne vrednote tega časa spokornosti, ki se je začel s pepelnično sredo: Prva
iztočnica je pandemija, ki je zelo težka. »Kristus nas vabi, naj molimo za umrle,
blagoslavljamo nesebično pomoč mnogih zdravstvenih delavcev ter spodbujamo
solidarnost med osebami dobre volje. Kliče nas, naj skrbimo za nas same, za svoje
zdravje in poskrbimo tudi drug za drugega, kakor nas to uči prilika o dobrem
Samarijanu.
Ekumenska pobuda solidarnosti letos poteka pod naslovom »Bratstvo in dialog: delo
ljubezni« in pozornost usmerja na iskanje občestva s krščanskimi Cerkvami. Dialog
označujem za »razlog upanja«. Kristjani morajo prvi dati zgled ter začeti ekumenski
dialog, ki uči, kako odpreti svoje srce za tovariša na poti, brez strahu ali sumničavosti,
ter gledati predvsem tisto, kar iščemo: mir pred enim Bogom.
Iz tega odnosa spoštovanja in medsebojne podelitve izvira »dragocen prispevek k
izgradnji bratstva in zaščiti družbene pravičnosti«, o čemer govori okrožnica Fratelli
tutti. In ravno v ta kontekst je umeščeno skupno prizadevanje za premagovanje
pandemije. »To nam bo uspelo v takšni meri, v kakršni nam bo uspelo premagati
ločitve in se povezati okoli življenja. Spodbujam vernike, da pri tem svojem
prizadevanju uporabljate »postna sredstva«: molitev, post in miloščino. vir: radio Vatikan
POD ČRTO: Misijonar hodi po puščavi in vidi kako se mu približuje lev. Nobenega zavetja nima, zato se obrne
na Boga: »Bog daj temu levu krščanskega duha, ker se ga silno bojim…« Takrat se lev zaustavi, se ozre v nebo
in reče: »Bog blagoslovi to jed…«

