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SVEČNICA

PONEDELJEK
Blaž, Škof, muč.

TOREK
SREDA .

Agata, devica, mučenka

ČETRTEK.

cerkev

ura mašni namen

† Anton
† Robert Zajko, Nožed 4
†† Zalovič Jože in Slavica
†† starši Mataković in Žigić

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30
9.00
10.00
18.00

Sv. Maver

19.00 8. dan † Celestina Tuljak, Jagodje 27

Korte
18.00 †† Peter in starši Mejak
sv. Maver 19.00 8. dan † Khalid Kheder, Pregara
sv. Rok

19.00 †† iz družine Kirn in Kaluža

† Angela Babič
† Ivan Čizmazija
Pavel Miki in Japonski muč.
dom upok. 15.00 za vse bolne in preizkušane
prvi PETEK
Sv. Maver 19.00 †† Marija in Ivan Kleva
Bolnica Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija Sečovlje
prva SOBOTA Marija Aliet. 18.00 † Andro Bednjički
PREŠERNOV DAN
† Jožef Munda
sv. Rok
8.30 † Milka Jereb
5. NEDELJA
Korte
9.00 za duhovne poklice, Korte 1b
MED LETOM sv. Maver 10.00 †† Stanislav, Frančiška in Viktor Resinovič,
†† Justina in Andrej Kocjančič
9. 2. 2020
sv. Maver 18.00 † Alojz Krkoč, Prisojna 6
sv. Maver

19.00

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 7. 2. 2020, od 8h do 9.30
Danes je svečnica. Jezusovo darovanje v Templju. Vsak otrok je za starše
lahko razlog za hvaležnost. Z vsakim otrokom prihajamo pred Gospoda, kot
Marija. Prihodnost vsakega otroka izročamo v Božje in Marijino varstvo.
Danes sveta maša začne z blagoslovom sveč.
Dan po svečnici je med sveto mašo tudi blagoslov svetega Blaža. V raznih
okoliščinah se izročamo svetnikom. Ob svetem Blažu posebno molimo tudi za
zdravnike in zdravstvene delavce. V Izoli imamo radi blagoslov svetega Blaža
in ga po običaju delimo tudi nedeljo po njegovem godu.
Zaradi svečnice, svetega Blaža, Lurške Matere Božje in svetega Valentina je
mesec februar, mesec bolnikov. Na prvi petek v februarju bomo obiskali
bolnike. 11. 2. je praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Obisk
bolnikov v februarju je zato povezan s spovedjo, ali vsaj odvezo od grehov,
tistemu, ki se jih kesa in bolniškim maziljenjem, ki ga v bolezni smemo prejeti
enkrat na leto in vsakič kadar se zdravstveno stanje poslabša, spremeni. Za
zakramente je potrebno zaprositi, ker duhovniki ne vemo, kaj si kdo želi.
Vprašanje: Kdo je na dan darovanja v templju pričakal Jezusa? a) Kralj Herod; b) Sveti Peter; c) Televizijska
ekipa ABCT; d) Starček Simeon in vdova Ana;

Izola, Korte; leto XXVII., št. 5, 2. – 9. februar 2020
Verouk: je reden za vse skupine.
BIRMANCI 2021: Računajte, da bo prvo spraševanje
med 1. in 8. marcem.
Birmanci Korte: Bliža se vaše spraševanje pred birmo.
Verouk za odrasle: bo v torek 4. 2. ob 19.45.
Bralci: Svečnica: Štefan in Marija; 5. nedelja med
letom: Lidija in Cvetka
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
SVEČNICA – Danes pri svetih mašah bomo blagoslovili sveče. Vsaka družina naj bi
imela blagoslovljeno svečo, ki jo lahko večkrat prižgemo ob družinskih praznikih, ob
svečanih trenutkih, ob molitvi za pokojne sorodnike in ob umirajočem človeku…
Spomnimo se vseh redovnikov in redovnic, ki obhajajo praznik posvečenega življenja.

Ob godu svetega Valentina vsako leto v Kortah pripravimo praznik za zakonske
jubilante. Letos 16. februar ob 9h. Gre za praznik zakonske ljubezni in
zvestobe. Povabilo posebej za vse okrogle jubilante, smo pa Bogu hvaležni za
vsakega, ki s svojo človeško ljubeznijo priča svetu o Božji ljubezni. Hvala vsem
za vašo vero, ljubezen in zvestobo, ki so postale zakrament. Vabljeni vsi
zakonci posebej jubilanti! Jubilante običajno povabimo na praznovanje, vendar
je precej možnosti da za koga nimamo podatka. Javite se sami ali zatožite
svoje sosede in prijatelje, ali preprosto pridite.
Priprava na krst otroka je v župnijskih prostorih Koper sveti Marko. Skupna priprava
obsega tri srečanja. Prva priprava letos začne v sredo 5. februarja ob 19.30. Pripravo lahko
starši uredite še pred rojstvom otroka. Po rojstvu ponudimo staršem varstvo otroka, da se
lahko udeležita priprave oba starša. Pred začetkom priprav se je potrebno oglasiti pri
domačem župniku.
Tisk. Imamo novo številko Družine, Ognjišča, …
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
Za zdravstveni center v Nagomi – Zambija - smo prejšnjo nedeljo zbrali 715,40 €. Vito in
njegovi kolegi se zahvaljujejo za vaše darove.

DRUŽINA V VSAK SLOVENSKI DOM
Spoštovani zbrani, ob koncu meseca verskega tiska, se vam uredništvo
Družine zahvaljuje za zvestobo in podporo. Tednik Družina z vsebinami
utrjuje vrednote, predaja vero in je vez s Cerkvijo. Za vse, ki še niste
naročniki, so pripravili posebno naročniško akcijo in vas prosijo, da si po
maši vzamete nekaj časa in izkoristite posebno ponudbo.
Danes so na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile
prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno. Ob tem vam
Družina podarja priložnostno darilo (prejeli ste ga tudi vsi naročniki
skupaj z Družino): kuharsko knjižico Kuhajmo z Markom Čižmanom.
V zakristiji in v župnišču so na voljo posebne naročilnice. Za izpolnjeno
naročilnico takoj prejmete knjigo. Akcija v Izoli in Kortah poteka samo
danes in jutri. Prava krščanska družina tudi danes ne more biti brez
verskega tiska.

Pismo bolnikom: 1. del. V torek 11. 2. bo god Lurške Matere Božje in 28.
svetovni dan bolnikov. Kdor je prebral ali slišal vsaj nekaj odlomkov iz evangelija, je
lahko hitro spoznal, da je učlovečeni Bog – Jezus Kristus – med svojim 33-letnim
bivanjem na zemlji izkazoval posebno skrb bolnikom in tako dobesedno
uresničeval svoje besede: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam
bom dal počitek (Mt 11,28). V svojem govoru o poslednji sodbi pa je sebe celo
izenačil z bolniki, ko je rekel: »Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). In:
»Bolan sem bil /…/ in me niste obiskali« (Mt 25,43). Ker: »Resnično, povem vam:
Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt
25,40). In: »Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste
storili« (Mt 25,45).
In če je kaj tolažilnega za bolnika, je dejstvo, da se je trpeči Odrešenik izenačil z
bolniki. Bolan človek, morda celo »pribit« na posteljo, je resnično podoben
križanemu Odrešeniku – trpi. Ko sem pred nekoliko več kot tremi leti postal
bolnišnični kaplan v rakičanski bolnišnici (MS), si o tej podobnosti nisem upal
govoriti bolnikom. Zdela se mi je »preveč pobožna« in preveč plehka razlaga
smisla bolnikovega trpljenja. Mislil sem si: »Bolnik realno trpi. Kako naj mu bo
uteha nekaj besed o trpljenju Boga?« Ampak moja misel ni bila pravilna. V vseh
treh letih mi sveta vera, sveti evangelij, cerkveni očetje in vsa druga mogoča
duhovna literatura niso ponudili drugega odgovora na vprašanje po smislu križa
bolezni, kakor Kristusovo trpljenje. Prav tako kakor je Kristusov križ osmislil križ
desnega razbojnika. In ko sem o tem začel pripovedovati tudi bolnikom, so na moje
veliko presenečenje občutili uteho: »Da, Kristus je tudi trpel.« Kakor se je Kristus
čutil preganjanega od apostola Pavla, ko mu je ob njegovem preganjanju kristjanov
zastavil vprašanje: »Savel, Savel, zakaj me preganjaš?« (Apd 9, 4), tako smemo
verovati, da Kristus trpi tudi v bolnikih, dokler se na njihovih telesih ne dopolni, kar
primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev
(prim. Kol 1, 24). Tako bi si drznil zapisati, da je karizma bolnikov, tj. njihovo
poslanstvo, karizma (poslanstvo) križanega Kristusa, tj. tistega, ki se žrtvuje do
smrti, da je mogel vstati od mrtvih. V svetu, preobremenjenem z ekonomskimi
računicami, tako bolniki seveda nimajo dolžnega spoštovanja, medtem ko Cerkev v
njih gleda živo ikono križanega Kristusa.
Andrej Lažeta, koordinator bolniške pastorale

Papež Frančišek: Okoli bolnika ustvariti »človeško ploščad odnosov«
S papežem Frančiškom so se danes srečali udeleženci plenarnega zasedanja
Kongregacije za nauk vere, ki se tokrat posvečajo vprašanju oskrbe bolnih oseb, ki se
nahajajo v kritičnih in terminalnih življenjskih fazah. Sveti oče je izpostavil, da je okoli
bolnika treba ustvariti »človeško ploščad odnosov«, ki zagotavljajo ustrezno
zdravstveno oskrbo, istočasno pa odpirajo za upanje.
Krščanski nauk ni tog in vase zaprt sistem, a tudi ni ideologija, ki se spreminja z
menjavanjem časov; je dinamična stvarnost, ki se ob tem, da ostaja zvesta svojemu
temelju, obnavlja iz roda v rod ter je povzeta v obraz, telo in ime: Jezus Kristus Vstali.
Sedanji družbeno kulturni kontekst postopoma razjeda zavest o tistem, kar človeško
življenje dela dragoceno. Vedno pogosteje je namreč vrednoteno z vidika njegove
učinkovitosti in koristnosti, do te točke, da imamo »odvržena življenja« ali »nevredna
življenja«, ko ne odgovarjajo zastavljenim kriterijem. V takšni situaciji, ko se izgubijo
avtentične vrednote, se zmanjšajo tudi neodložljive dolžnosti solidarnosti ter
človeškega in krščanskega bratstva. V resnici si družba zasluži oznako 'civilna', če
razvije protitelesa za kulturo odmetavanja, če prizna nedotakljivo vrednost človeškega
življenja, če je solidarnost dejansko prakticirana in zaščitena kakor temelj skupnega
bivanja. Ko bolezen potrka na vrata našega življenja, se v nas vedno bolj pojavlja
potreba, da bi ob sebi imeli nekoga, ki nas gleda v oči, nas drži za roko, nam izkaže
nežnost in skrbi za nas kakor dobri Samarijan v evangeljski priliki.
Glede oskrbe bolnikov v kritičnih terminalnih fazah življenja Cerkev poziva, da se
ponovno napiše »gramatiko« oskrbe in skrbi za trpeče osebe. »Primer dobrega
Samarijana nas uči, kako je nujno spreobrniti pogled srca, kajti velikokrat ta, ki gleda,
ne vidi. Manjka mu namreč sočutja. Kdor gleda brez sočutja, ni vključen v to, kar
opazuje, in gre čez; kdor pa ima sočutno srce, se ga stvar dotakne, zaustavi se in oskrbi.
Okoli bolnika je treba ustvariti resnično in pravo človeško ploščad odnosov, ki medtem
ko podpirajo zdravstveno oskrbo, odpirajo zaupanje, predvsem v mejnih situacijah, v
katerih fizično bolečino spremljata čustven polom in duhovna tesnoba. Ne zgolj
klinični, ampak odnosni pristop k bolniku, ki je obravnavan v edinstvenosti in
celovitosti svoje osebe, pomeni dolžnost, da se nikoli nikogar ne zapusti v neozdravljivi
bolezni. Človeško življenje zaradi svoje večne namenskosti, ohranja vso svojo vrednost
in vse svoje dostojanstvo v kakršnem koli stanju, tudi v negotovosti in šibkosti, in kot
tako je vedno vredno skrajnega spoštovanja.
Izpostavljam pomembno vlogo hospicev za paliativno oskrbo, kjer se terminalne
bolnike spremlja z ustrezno zdravstveno, psihološko in duhovno podporo, da bi lahko z
dostojanstvom živeli zadnji del svojega zemeljskega življenja. Želim si, da ti centri še
naprej ostajajo kraji, kjer se z zavzetostjo izvaja 'terapija dostojanstva', s čimer se gojita
ljubezen in spoštovanje do življenja.
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.
POD ČRTO: V trgovini na Hrvaškem: »Imate možda nešto sitno?« »Seveda imam. Ženo zunaj na parkirišču«.

