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†† iz družine Markežič in Jakac
†† Ana in Anton Brajko, Korte 2a
†† iz družine Viler
za župnijsko družino
8. dan † Viktorija Slavec, Šared 44
†† Petaroš Cetore 19
v Izoli ni svete maše
† Viljem Samec
obl. † Pino Klun, †† Marjo in Angelo
†† iz družine Baligač
zaradi virusnih okužb do nadaljnjega ni svete
maše v bolnici Izola
† Ivan Delač ter †† iz druž. Delač in Rupe
8. dan † Štefanija Prelc,
†† Marjo, Viktor, Ofelija in starši

8.30
9.00
10.00 †† iz družine Benčič, Cotič, Vižintin, Ipsa in Metti
18.00 † Zdravko Kirn

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 13. 3. 2020, od 8h do 10.00
Zaradi virusne okužbe, ki je posebej nevarna za krhke prihajamo k sveti maši
samo če smo zdravi. Veljajo navodila, ki so jih izdali pri škofovski konferenci in
so bila objavljena v prejšnjem Svetilniku.
Prihodnji teden bom malo doma. V ponedeljek imam v Ljubljani verouk za
skavtske voditelje. Od torka do četrtka grem v Pariz na srečanje generalnih
duhovnih asistentov za Evropo in Sredozemlje. V petek bom doma do svete
maše, ki je ob 17h, ker grem potem v Ljubljano na skavtski sestanek in
ostanem tam še v soboto, ker imamo skavtski občni zbor. Za pogrebe se
obračajte na Tihomirja 041 639 263, za svete maše bo poskrbel Luka.

Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k
češčenju pred sv. mašo. Ponedeljkova skupina je preložila molitev na torek. Tokrat ni svete
maše in bo molitev ob 19h.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17h
v Izoli imamo vsak petek in vsako nedeljo pred sveto mašo križev pot. Skupine in
posamezniki, ki vodite to lepo molitev se vpišete na list na mizi za oznanila.
Pevske vaje: bodo v petek.
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.

Vprašanje: Danes pri maši v evangeliju nas Jezus vabi na visoko goro, kjer se je pokazal v svojem božjem
veličastvu. Mt 17, 1-9 Ob Petru, Jakobu in Janezu se Jezusu na gori pridružita še dve osebi? a) Adam in Eva;
b) Mojzes in Elija; c) ; Jožef in Marija d) en gobavec in en slepec;

Izola, Korte; leto XXVII., št. 9, 8. – 15. marec 2020
Verouk: je reden za vse skupine. Odpade za 7. razred v
sredo, ker sem odsoten
Verouk Korte: je reden
Prvoobhajanci IZOLA:. Na 2. postno nedeljo 8. marca
imamo redno srečanje ob 9h. Prav tako na 4. postno nedeljo
22. 3.
Prvoobhajanci Korte:. Na 3. postno nedeljo 15. marca imamo redno srečanje ob 8h.
BIRMANCI 2021: V sredo 4. marca začne spraševanje. Na spraševanje pride vsak posebej
ali v dvojicah. Pokličite, pošljite SMS ali se dogovorite drugače: kdaj pridete? Do 8. 3.
V nedeljo 22. 3. Birmanci pripravljate križev pot ob 9h se dobimo.
Verouk za odrasle: bo v torek 17. 3. ob 19.45. Prejšnji teden sem pomotoma
objavil teden prej, ko me ni doma.
Lepo povabljeni na PDVŽ (postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju-ignacijanski
način) vsak torek po večerni maši, ki je ob 19h. Kadar v Izoli ni maše, se dobimo ob
19.45h. Srečanja so v župnijskih učilnicah.s. Polona, tel.031 472 201
Bralci: 2. postna nedelja: Majda in Lijana; 3. postna nedelja: Miloš in Laura
Tisk. Imamo novo številko Družine, Ognjišča …
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv.
NAŠI RAJNI:
Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno
Štefanija Prelc, Drevored 1. maja 15, 92 let
župniku ali na TRR: SI56 1010 0003
Gospod, daj ji večni pokoj!
7271 372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola,
TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Današnja nedelja je kvaterna nedelja. Miloščina je
namenjena vzgoji in izobraževanju novih duhovnikov.

†

Vaša oljčna vejica:. Župnija Korte sodeluje v akciji istrskih župnij, ki oskrbujejo
celinske župnije z oljčnimi vejicami. Pripraviti moramo 20 tisoč vejic, ki jih v soboto
28. marca odpeljemo v Ljubljano z okolico. Kortežanom bomo tudi letos pomagali iz
Izole.. Nagovarjamo vas, da bi vsaj delno pustili obrezovanje oljk za tisti teden po
22. marcu. Prav tako prihranite, če imate kaj lovorja in rožmarina.
Klub krščanskih izobražencev Koper vabi v sredo, 11.3 ob 20.00 na prvi postni večer v
Rotundi bl. Elija: Kaj nam sporoča koronavirus? Sodelujejo: Igor Švab, podpredsednik
občinskega sveta v Trstu, za predstavitev dogajanja v Italiji, mag. Boris Marzi,
Koronavirus in Luka, dr. Janez Arnež o virusu in kako se prenaša, dr. Primož Krečič o
tem, kako sprejeti epidemijo danes in kako so jo brali v preteklosti.
Nova skupina za katehumenat bo začela v soboto, 14.3. ob 20.00 v Kopru.

Župnijski pastoralni svet in župnijski gospodarski svet:
Letos poteče mandat ŽGS in ŽPS: Vsem članom v obeh svetih se zahvaljujem za
pet ali večletno služenje župniji Korte in Izola. V obeh župnijah bomo v prihodnjih
dneh zbirali nove člane za petletni mandat. Biti član ŽPS in ŽGS je v tem, da
služimo župniji zato ni pričakovati, da bi se ljudje zelo potegovali za funkcije, kot v
državi ali občini. Je pa oboje ekipa ki župniku zelo pomaga pri materialnem
poslovanju in pastoralnem vodenju župnije.
Da se ne bi dogajalo, da bi verniki volili kandidate, ki niso pripravljeni sodelovati v
ekipi so letos spremenili način izbire tako, da se od kandidatov predhodno dobi
soglasje. Kdo bo soglasje podpisal sam, druge bomo morali k temu nagovoriti in jih
zaprositi za takšno služenje župniji. Iz predlaganih kandidatov župnik oblikuje
kandidatno listo, ki jo v nedeljo 22. 3. predstavi župniji in omogoči glasovanje z
dopolnitvami. Komisija potem izdela dokončen seznam članov novega
pastoralnega in gospodarskega sveta.
Danes ob svetilniku na mizici dobite formularje za pisno soglasje, da vas ali koga
drugega na vašo pobudo lahko uvrstimo na kandidatno listo ŽPS ali ŽGS.
Izpolnjene formularje lahko oddate v cerkvi ali jih pošljete po pošti na župnijski
naslov.
Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo,
ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.
Obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim
delovanjem župnije – pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo
uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na
skupno življenje župnijskega občestva:
oznanjevanje, bogoslužje in
dobrodelnost. Člani Župnijskega pastoralnega sveta imajo svoja redna
srečanja, kjer obravnavajo aktualno problematiko v župniji..

-

Župnijski gospodarski svet (ŽGS) je posvetovalno telo sestavljeno iz vernikov ene
župnije, ki mu predseduje župnik. Njegovi člani z župnikom sodelujejo in so
soodgovorni za upravo materialnih dobrin župnije. Pri tem ravnajo skladno z
določili ZCP, drugimi določili vesoljne cerkve in z določili krajevnega škofa.
ŽGS ima predvsem naslednje naloge:
Pomagati župniku pri upravljanju materialnih dobrin župnije in pri upravljanju
darov vernikov skladno z nameni za katere so bili dani.
Izraziti svoje mnenje kadar gre za dejanja izredne gospodarske uprave v župniji.
Pregledati in potrditi letni obračun župnije in skupaj z župnikom pripraviti
proračun župnije za naslednje leto.
Preučevati načine in predlagati pobude za spodbujanje župnijske skupnosti pri
izpolnjevanju dolžnosti kristjanov, da po svojih močeh tudi gmotno prispevajo za
potrebe župnije, škofije in vesoljne Cerkve.
V končno sestavo ŽGS župnik lahko imenuje od 2 do 5 članov, zlasti vernike z
izkušnjami pri upravljanju s premoženjem, z ugledom med drugimi župljani in s
strokovnim znanjem iz različnih področij gospodarstva, financ ali organizacije.

Župnijski pastoralni svet Izola ima zadnjo sejo v tem mandatu v ponedeljek 16. 3. 2020
zvečer po maši ob 19.30

Župnijski gospodarski svet Korte in župnijski pastoralni svet Korte imata zadnjo sejo
v tem mandatu na praznik svetega Jožefa v četrtek 19. 3. po sveti maši, ki je ob 18h.
Zelo bom vesel, da se seje udeležite, da pogledamo nazaj in da pripravimo nove ekipe, ki
bodo pomagale župniku pri vodenju župnij.
zaradi raznih okoliščin smo se v zadnjih
petih letih bolj redko videvali in sestankovali, se je pa z vašo pomočjo in velikokrat z
osebnimi neformalnimi pogovori in predlogi veliko naredilo in marsikaj načrtovalo.

Papež Frančišek: Poslanica svetega očeta Frančiška za postni čas 2020 I. del
Dragi bratje in sestre, Gospod nam tudi letos naklanja ugoden čas, v katerem se
pripravljamo, da bomo s prenovljenim srcem praznovali veliko skrivnost Jezusove smrti in
vstajenja, ki je središče našega osebnega in skupnostnega krščanskega življenja. S srcem in
mislijo se moramo nenehno vračati k tej skrivnosti, ki nenehno raste v nas v tolikšni meri, s
kolikšno se pustimo vključiti njeni duhovni dinamiki ter pristopiti s svojim svobodnim in
velikodušnim odgovorom.
Krščansko veselje izvira iz poslušanja in sprejemanja blagovesti o Jezusovi smrti in
vstajenju, kerygme, ki povzema skrivnost Ljubezni, ki »je tako resnična, tako prava, tako
konkretna, da nam ponuja odnos, ki je poln iskrenega in rodovitnega pogovora« (Christus
Vivit, 117). Kdor veruje v to oznanilo, zavrača laž, po kateri bi naše življenje izviralo iz nas
samih. V resnici se življenje rojeva iz ljubezni Boga Očeta, iz njegove volje, da nam
podarja življenje v obilju (prim. Jn 10,10). Če namesto tega poslušamo mamljiv glas »očeta
laži« (Jn 8,44), lahko potonemo v globočino nesmisla in doživimo pekel tukaj na zemlji,
čemur so žal priča premnogi tragični dogodki osebnega in skupnega človeškega izkustva.
V postu 2020 bi vsakemu kristjanu želel sporočiti to, kar sem že zapisal mladim v
Apostolski spodbudi Christus Vivit: »Glej razprostrte roke križanega Kristusa, spet in spet
se mu pusti rešiti. In ko se približaš, da se spoveš svojih grehov, trdno veruj v njegovo
usmiljenje, ki te osvobaja krivde. Zri njegovo kri, prelito s toliko ljubeznijo, in pusti se ji
očistiti. Tako se boš lahko znova in znova rojeval« (Št. 123). Jezusova velika noč ni
dogodek preteklosti; po moči Svetega Duha je vedno aktualna in nam omogoča, da v veri
vidimo in se dotikamo Kristusovega mesa v tolikih trpečih.
Zveličavno je globlje zreti velikonočno skrivnost, po kateri nam je Bog naklonil svoje
usmiljenje. Izkušnja usmiljenja je možna le »iz oči v oči« s križanim in vstalim Gospodom,
»ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« (Gal 2,20), torej v pogovoru od srca do srca,
prijatelja s prijateljem. Poglejte zakaj je molitev v postem času tako pomembna. Prej kot
dolžnost, odraža našo potrebo, da odgovarjamo na Božjo ljubezen, ki nas prehiteva in nas
krepča. Kristjan namreč moli v zavesti, da je kljub svoji nevrednosti ljubljen. Molimo lahko
na različne načine, vendar je to, kar v je Božjih očeh resnično pomembno, da koplje
globoko v nas in začne luščiti trdoto srca, da bi nas vedno bolj spreobračala k Njemu in
njegovi volji. V tem ugodnem času se zato pustimo peljati v puščavo kot Izrael (prim. Oz
2,14), da bomo lahko končno prisluhnili glasu našega Ženina in mu dopustili, da še z večjo
globino in razpoložljivostjo odmeva v nas. Bolj se bomo pustili zaobjeti njegovi Besedi,
toliko bolj bomo uspeli okušati njegovo zastonjsko usmiljenje do nas. Zato ne dopustimo,
da bi šel brezplodno mimo ta čas milosti, ko si v oholosti domišljamo, da smo mi
gospodarji časa in načina našega spreobrnjenja k njemu.
. vir: Radio Vatikan
POD ČRTO: »Ooo, kako vesel sem, da sva se srečala. Pridi greva na kavo." »Dober dan, želite prosim?« »Jaz bi veliko
pivo!« »Jaz tudi!«

