2. NEDELJA PO BOŽIČU
dan / god

cerkev

ura mašni namen

8.30 8. dan † Danila Simčič Markočič, Okt. rev.
2. NEDELJA
18a
Korte
9.00 †† iz družine Hrovat
po božiču
sv. Maver 10.00 † Ida
5. 1. 2020
sv. Maver 18.00 za vse †† iz družine Palčič
Maver 9.00 †† starši Patajac in sestri Bara in Nevenka
PONEDELJEK sv.Korte
18.00 †† Ana in Jurij Medoš in †† otroci, Medoši
Gospodovo
120
Razglašenje
Sv. Maver 19.00 † Rozalija Glavaš
Korte
18.00 †† Karnjel in Rakar
TOREK
sv. Maver 19.00 † Lojze Klun
Rajmund, duh.
†† Matija, Marija in Cvetka Babič
sv. Rok
19.00
SREDA
† župnik Andrej Sedej (10 let)
sv. Maver 19.00 †† Giovanina in Gino Juriševič
ČETRTEK.
Sv. Maver 19.00 Za duše v vicah
PETEK
SOBOTA Bolnica Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija Dekani
Pavlin Oglejski, škof Marija Aliet. 18.00 †† Karmela in Remigij Zudič
sv. Rok
8.30 †† Ludvik Ferk in sorodniki
JEZUSOV
Korte
9.00 †† Amalija Lampe in Franc
KRST
sv. Maver 10.00 8. dan † Ladi Mihelj
12. 1. 2020
sv. Maver 18.00 † Gabriel Marko
sv. Rok

†

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v
NAŠI RAJNI:
petek, 10. januarja 2020, od 8h do 10.00
Tea Vuga, Baredi 40, 55 let
Prihodnji teden bodo redne večerne
Gospod, daj ji večni pokoj!
svete maše spet ob 19h, ker do 18h niti
verouka ne končamo. Poglejte kdaj in
kje so svete maše, ker ni popolnega reda.
V sredo mineva 10 let od smrti župnika Andreja Sedeja, ki je 13 let( od leta
1992 do leta 2005) služboval v Izoli, vmes nekaj let tudi upravljal Korte.
Tudi če ne morete k sveti maši, se ga spomnite s hvaležnostjo in molitvijo.
Naj izprosi novih duhovnih poklicev in svetih župnikov za naš narod
Verouk za odrasle bo v torek 8. januarja ob 19.45.
Danes je z nami mladinski pevski zbor: Minuta iz župnije Selca na Gorenjskem. Za vikend
so bili naši gostje ker so imeli intenzivne pevske vaje.
Bralci: 2. nedelja po božiču: Miloš in Laura; Jezusov krst: Maks in Anica
Vprašanje: Med darovi, ki jih poročilo v Svetem pismu našteva kot kraljeve darove, ki so jih trije modri prinesli
Novorojenemu Jezusu se ne omenja ?
a) Kruh; b) Zlato; c) Kadilo ; d) Mira
POD ČRTO: Kako to, da ste oropali banko? Nisem jaz kriv. Banka je prva začela…!

Izola, Korte; leto XXVII., št. 1, 5. – 12. januar 2020
Verouk: je reden za vse
skupine. K jaslicam prinesite
vaš adventni dar: Otroci za
otroke.
BIRMANCI 2021: Srečanje
bomo imeli v nedeljo 12.
januarja ob 9h v župnišču.
Birmanci Korte: srečali se
bomo 19. januarja ob 8.00.
Pripravili se bomo za sveto
mašo ob župnijskem prazniku.
Verouk za odrasle: bo v
torek 7. januarja 2020 ob
19.45.
Molitvene skupine: Izola: Ob
ponedeljkih je redna molitev zvečer po
maši. Ob četrtkih vabljeni k češčenju
pred sv. mašo.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim
vsak četrtek ob 17h.
Pevske vaje: v petek 10. 1.
tombola

Tisk. Izšla je prva številka družine in

Statistika IZOLA

IZOLA 2018

Izola 2019

14.100
22
23
3
5
67
33000
542

14.100
22
17
15
7
65
32.500
475

88.563,80€

90.198,65€

Statistika Korte

Korte 2018

Korte 2019

1.1. 2020
Število preb.
Krsti
Prvoobhajanci
Poroke
Pogrebi
Obhajila
Nedeljniki

1465
2
0
0
5
6.500
75

1465
2
3
0
10
6.500
60

42.923,43€

49.667,71€

1.1. 2020
Število preb.
Krsti
Prvoobhajanci
Birmanci
Poroke
Pogrebi
Obhajila
Nedeljniki
Finance v župniji
skupaj 31. 12. 2019

Finance v župniji
skupaj 31. 12. 2019

Ognjišča. Na verski tisk se lahko tudi naročite v
župnišču. lahko pa sproti kupujete ali pa si naročite
tisk na domove. Če si želiš kakšen časopis, knjigo …
pa nimaš denarja, lahko vzameš in plačaš prihodnjič.
Lahko pa daš več in potem jemlješ časopise dokler
ne porabiš svojega denarja. Obračun ob koncu leta
pove da imamo kar poštene odjemalce verskega
tiska, saj je med prejemki in izdatki veliko ravnovesje.
Revij, ki ne gredo v prodajo ne bomo več naročali.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4,
IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na TRR:
SI56 1010 0003 7271 372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR:
SI56 0432 100 0 3185 503

Misel ob statistiki:
V Cerkvi sv. Mavra smo obnovili razsvetljavo. Vseh odhodkov v župniji je bilo skoraj 80
tisoč. V Kortah smo kupili nove orgle, zamenjali zakristijska vrata in streho nad drvarnico in
nad vhodom v župnišče. Oljčno akcijo smo ohranili tako da smo vključili še župnijo Izola.
Tudi vnaprej bo tako. Dogovorili se bomo kako bi denar delili, lanskoletna je pripadala
župniji Korte. Mogoče bi pa podprli kakšen projekt v Cerkvi nekje v Sloveniji ali v misijonih.
Oljčnik v Jagodju imamo delno v najemu, delno ga obdelujemo sami. Letos smo pridelali 67
litrov olja. Naše olje damo na škofijo za sveta olja, ki jih škof blagoslovi na veliki četrtek
nekaj ga porabimo in večina prodamo. Tako oljčnik začenja prinašati župniji dobiček.
Iskrena zahvala za vso podporo, za vsako pripravljenost za pomoč kot sodelavci pri
bogoslužju, kot delavci pri cerkvah in župnišču in kot svetovalci. Hvala vsem, ki skrbite za
čistočo cerkva oblek in opreme. Hvala za vaš dar pri ofru in za darove osebno. Ofer v Izoli
pomeni letos 3.826 evrov in v Kortah 608 evrov. Oseben denar ni nekaj kar bi moral
objavljati pa rad povem, da imate tudi vi občutek, koliko ste radodarni. Hvala za vaše
darove. Gospod Ljubezni in Miru naj vam naklanja svoj blagoslov.
Dodajam še nekaj statistike iz Cerkve na slovenskem:
Prebivalci, škofije, župnije: Leta 2017 je imela Slovenija 2.088.908 prebivalcev, od teh je
bilo katoličanov 1.513.756 (72,74%). Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s
sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest škofij: Koper, Ljubljana, Novo mesto,
Celje, Maribor in Murska Sobota. V Sloveniji je 697 teritorialnih župnij in dve personalni
(bolniška v Ljubljani in univerzitetna v Mariboru).
V katoliški Cerkvi v Sloveniji je leta 2018 delovalo 14 nadškofov in škofov, 1.020
duhovnikov (751 škofijskih in 269 redovnikov), 30 stalnih diakonov, 461 redovnic in 672
katehistinj in katehistov. Poleg njih je bilo tudi 9.170 ključarjev oz. članov ŽPS ter 11.212
prostovoljk in prostovoljcev Karitas. Župnijski zbori so v letu 2017 združevali vsaj 7.401
pevk in pevcev, otroški zbori pa 2.663.
Več stalnih diakonov in katehistov: Število stalnih diakonov je v porastu. Leta 2005 jih je
bilo 13, leta 2018 pa 30. Prav tako se je v zadnjih desetih letih povečalo število laiških
katehistinj in katehistov: s 533 (leta 2007) na 694 (leta 2017).
V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel, statistični podatki pa tudi letos potrjujejo, da vedno
več katoličanov aktivno sodeluje v domači župniji.
Nedeljniki: Verska praksa med slovenskimi verniki se je v obdobju med letoma 2015 in
2018 spremenila. Število nedeljnikov je upadlo za skoraj 17.000, toda kljub temu podatki
potrjujejo, da je slovenskim vernikom nedeljska maša pomembna in predstavlja enega
osrednjih trenutkov njihovega verskega življenja.
Zakramenti: V letu 2018 je bilo v Sloveniji podeljenih 10.694 krstov, 9.369 prvih obhajil,
9.050 svetih birm, 2.778 cerkvenih porok, v duhovnike pa je bilo posvečenih 14 diakonov.
V Sloveniji se je med letoma 2007 in 2010 povečalo število rojstev in tudi krstov. Hkrati pa
se je prav tako povečal razkorak med številom rojenih otrok in številom krstov.
Redovništvo: V šestih škofijah Cerkve na Slovenskem deluje 12 moških in 17 ženskih
redovnih skupnosti ter 6 svetnih ustanov oziroma novih oblik Bogu posvečenega življenja.
V letu 2017 je bilo v Sloveniji 764 redovnic in redovnikov. Najstarejša redovna skupnost,
prisotna na slovenskem ozemlju, so cistercijani, saj je bil njihov prvi samostan pri nas
ustanovljen leta 1136. Najštevilčnejša redovna skupnost so sestre usmiljenke (HKL) z 88
članicami, sledijo don Boskovi salezijanci (SDB) z 78 člani, šolske sestre (ŠSFKK) s 74
članicami, bratje frančiškani (OFM) z 69 člani ter Marijine sestre čudodelne svetinje (MS) s
53 članicami. V letu 2018 je imela Cerkev na Slovenskem 53 misijonarjev in misijonark v
27 državah na 4 celinah.

Papež Frančišek: Apostolsko pismo o jaslicah V. del
Ko se približa praznik Jezusovega razglašenja, v jaslice
postavimo figurice svetih treh kraljev. Ko so gledali
zvezdo, so se ti modri in bogati gospodje z Vzhoda
podali na pot proti Betlehemu, da bi spoznali Jezusa in
mu darovali zlato, kadilo in miro. Tudi ti darovi imajo
alegoričen pomen: zlato časti Jezusovo kraljevsko
dostojanstvo; kadilo njegovo božanstvo; mira njegovo
sveto človeškost, ki bo spoznala smrt in pokop.
Ko gledamo ta prizor v jaslicah, smo poklicani, da bi
razmišljali o odgovornosti vsakega kristjana, da je
evangelizator. Vsak izmed nas naj postane nosilec
veselega oznanila vsem, ki jih sreča; s konkretnimi
dejanji usmiljenja naj izpričuje veselje, da je srečal
Jezusa in njegovo ljubezen.
Magi nas učijo, da lahko krenemo zelo od daleč, da bi
prišli do Jezusa. To so bogati možje, modri tujci, žejni
neskončnega, ki se podajo na dolgo in nevarno
potovanje, ki pripelje do Betlehema (prim. Mt 2,1-12).
Pred Kraljem Otrokom jih prevzame veliko veselje.
Ubožnost okolja jih ne pohujša; brez oklevanja padejo na
kolena in ga počastijo. Pred njim razumejo, da Bog tako,
kakor s suvereno modrostjo ureja tek zvezd, vodi tek zgodovine, ko ponižuje mogočne
in povišuje ponižne. Ko so se vrnili v svojo deželo, so gotovo pripovedovali o tem
presenetljivem srečanju z Mesijem in začeli potovanje evangelija med ljudstvi.
10. Pred jaslicami se duh rad poda v čas, ko smo bili otroci in smo nestrpno pričakovali
čas, ko jih bomo začeli postavljati. Ti spomini nas pripravljajo, da se vedno znova
zavemo velikega daru, ki nam je bil dan, ko nam je bila posredovana vera; istočasno pa
nam dajo začutiti dolžnost in veselje, da otrokom in vnukom damo isto izkustvo. Ni
pomembno, kako pripravimo jaslice. Lahko so vedno iste, ali pa jih vsako leto
spremenimo; pomembno je, da govorijo našemu življenju. Kjer koli in v kateri koli
obliki jaslice govorijo o Božji ljubezni; o ljubezni Boga, ki je postal otrok, da bi nam
povedal, kako blizu je vsakemu človeku, ne glede na to, v kakšnem položaju se nahaja.
Dragi bratje in sestre, jaslice so del sladkega in zahtevnega procesa posredovanja vere.
Od otroštva dalje in potem v vsakem življenjskem obdobju nas vzgajajo, da
premišljujemo o Jezusu, da čutimo Božjo ljubezen do nas, da čutimo in verujemo, da je
Bog z nami in da smo mi z Njim, vsi otroci in bratje po zaslugi tega Deteta, Božjega
Sina in Device Marije. In to doživljati, to je sreča. V šoli sv. Frančiška odprimo srce tej
preprosti milosti, dovolimo, da se iz čudenja rodi ponižna molitev: naš »hvala« Bogu,
ki je hotel z nami deliti vse, da bi nas nikdar ne pustil samih.
V Grecciu, v svetišču jaslic, 1. decembra 2019, v sedmem letu papeževanja.Frančišek
vir: Radio 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.

