21. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev

21. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 za župnijsko družino
9.00 † Lino Grbec
10.00 30. dan † Sofija Gavran, † Ivan in Matija (ž)
20.00 †† iz družine Božič iz Šaleta

sv. Maver

19.00 †† Đuriđica in Tihomir Haas

med letom

23. 8. 2020
PONEDELJEK
Natanael (Jernej), apostol

TOREK
Ludvik IX. kralj

SREDA
ČETRTEK
Monika, mati

PETEK

Avguštin, škof, c. uč.

SOBOTA

Mučeništvo Janeza
krstnika

22. NEDELJA
med letom

30. 8. 2020

ura mašni namen

Korte
19.00 †† Celestin in starši Grbec
sv. Maver 19.00 † Lino Šorgo
sv. Rok
19.00 † Jordan Prodan in †† iz družine Prodan
sv. Maver
Korte

19.00 za vse duhovnike, posebno za Aleka
19.00 v zahvalo za novo delovno mesto in za
blagoslov vseh, ki so mi zaupani

sv. Maver

19.00 †† sorodniki, Bevkova 23, Deskle

sv. Maver
sv. Maver

15.30 poroka: Ana in Luka
19.00 za zdravje v družini, Pačič

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 za duhovne poklice in svetost poklicanih
9.00 †† Štefi Ostrouška, Slavko in †† iz družine
Jug. Malija 107
10.00 za župnijsko družino
19.00 v čast Svetemu Duhu za pomoč pri
sprejemanju Odločitev

Jutri – v ponedeljek, začenjamo redne svete maše ob 19h. Dan se je skrajšal in
počitnice se iztekajo
Pisarna.: V petek 28. avgusta bomo imeli uradne ure od 8.00 do 10h. Še vedno
lahko naročite svete maše po telefonu, z SMSjem in po mailu. Hvala, ker skrbite,
da vašim duhovnikom ne zmanjka mašnih darov. Duhovniki živimo od darov, ki
nam jih verniki dajo ob svetih mašah, krstih, porokah, pogrebih blagoslovih …
Višino nekaterih darov priporoča škofovska konferenca. Za sveto mašo je 20 € za
pogreb 50 duhovniku in 30 za župnijo. Kdor ne zmore toliko podariti lahko da tudi
manj ali nič.
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: V korona času imamo nekatere nove Cerkvene zapovedi. Izmed naštetih poišči tisto ki ne velja?
a) Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši ; b) v cerkev vstopamo potem, ko smo
oddali telefonsko številko, si nadeli masko in razkužili roke c) v cerkev lahko vstopamo v kopalkah in
pomanjkljivo oblečeni, važno je le, da imamo zaščitno masko, ki pokriva nos, usta in brado ; d) spovej se
svojih grehov vsakokrat ko ti vest kaj težkega očita, vendar vsaj enkrat v letu in sprejmi sveto obhajilo tako da z
obema rokama pripraviš prestol za Jezusa;

Izola, Korte; leto XXVII., št. 32, 23. – 30. avgust 2020
Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko!
Družina lahko odda samo eno telefonsko številko. Velja tudi za svete maše med
tednom! (V Izoli župnik ne pozna in si ne zapomni udeležencev svete maše)
PRI VSTOPU V CERKEV SI PRAVILNO NAMESTITE ZAŠČITNO MASKO.
POKRIVATI MORA NOS USTA IN BRADO. Masko imate nameščeno dokler ne
zapustite cerkve. K maši pridete, če nimate znakov okužbe. Upoštevate
razdaljo IN nosite maske. POSKRBITE ZASE IN ZA BLIŽNJE! Jaz bom še
vedno z vami komuniciral z razdalje. Pred cerkvijo sv. Mavra, v Kortah in pri
svetem Roku imamo ozvočenje. Tam lahko sledite sveti maši tudi brez
maske, upoštevajte pa razdaljo. Tudi sveto obhajilo vam bomo prinesli ven.
Iz župnišča si prinesite stole in jih po končani sveti maši tudi vrnete nazaj
Zunaj cerkve smete pristopiti k obhajilu brez zaščitne maske, na roko in z
razdalje. V cerkvi prihajate k obhajilu z zaščitno masko. V razdalji meter in
pol eden od drugega. Ne snemajte maske pred obhajilom! Po prejemu
svete hostije se umaknete dva metra levo ali desno, in tam šele dvignete
masko, da se lahko obhajate. Ne smete hostije odnašati do klopi. Delivec
obhajila bo upočasnil delitev obhajila, če bo potrebno.
Od obhajila se vračate po koridorju, ki omogoča razdaljo. Nikoli ne greste k
obhajilu po koridorju, po katerem se ljudje vračajo. In nikoli se ne vračajte
po koridorju po katerem ljudje prihajajo. V Kortah prihajamo po desni strani
in se vračamo po levi (Leva in desna gledano proti oltarju – se pravi kot na
cesti vozimo vedno po desni).
Miloščino v naših cerkvah pobiramo po obhajilu. Tudi pri vernikih, ki so
zunaj.
Verouk = Kateheza: V začetku septembra začnemo z veroukom. Ali bo ta
potekal v družinah ali v župniji je odvisno od navodil NIJZ in cerkve.
Poskrbite, da bodo otroci prejeli versko vzgojo doma v družini in v Cerkvi.
Pri nas začnemo z veroukom že, ko otroci dopolnijo tri leta starosti. Seveda
je verouk prilagojen majhnim otrokom z učili in tudi dejavnosti otrok.
Kateheza otrok pri nas letos do vključno prvega razreda se imenuje
Kateheza dobrega pastirja in se navduhuje pri Montesori pedagoški metodi.
Seveda se lahko k verouku priključiš kadarkoli, tudi v starejšem obdobju.
Kdor pozneje začne je na slabšem. Razen verouka k redni krščanski vzgoji
doma spada tudi redna sveta maša vsako nedeljo. Kristjan je srečen, če se
redno srečuje z Bogom in z brati in sestrami.

TI SI PETER SKALA IN S
TEBOJ BOM ZIDAL SVOJO
CERKEV
Urnik verouka bomo objavili
prihodnji teden, ker kateheti še
nismo uspeli imeti sestanka:
Nemogoče je sestavit urnik na način: »In
kdaj bi ti želel k verouku …. » Za starše in
otroke, ki jim vera in Bog ni najbolj postranska zadeva ni nikoli problem kako prilagoditi
urnike, da bo verouk imel pomembno vlogo v otrokovem življenju. K rednemu verouku
spada tudi redna nedeljska sveta maša. Uredite svoje in otrokove obveznosti tako, da ne bo
manjkal pri sveti maši.
Verouk poteka v domači družini, kjer se vsak dan zgodi kaj verskega, pri verouku je
pomembno skrbeti za znanje o veri, a prav tako je pomembno oblikovanje vere pri
bogoslužju. Vključimo otroke med ministrante ali druge pomočnike pri bogoslužju.
Naslednja razsežnost v krščanski vzgoji je dobrodelnost. Otroke učimo, da skrbijo za uboge
otroke v misijonih in za to, da pomagajo vrstnikom doma, bolnikom in ostarelim. Otroci
imajo za spremljanje svojega verskega življenja tako imenovani »liturgični zvezek«. Gre za
navaden zvezek za nižje letnike je dobro, če je velikosti a4. Uporabljajo ga lahko več let.
Vanj vpisujejo svete maše tudi tiste med tednom. Ker so nedeljske svete maše »obvezne«
morajo napisati tudi kje so bili pri sveti maši in če niso bili zakaj niso bili. (nič hudega, če
bodo napisali pošteno, recimo, »se mi ni dalo«) Starši pomagajo in vpise spremljajo, ni pa
potrebno podpisovati, ker otrokom verjamemo na besedo in zaupamo njihovi poštenosti. V
ta zvezek se napiše tudi opravičilo za izostanke, ki pa ga morajo starši podpisati. Poleg tega
se v ta zvezek zapiše druga liturgična sodelovanja, pobiranje miloščine, ministriranje,
romanja, pogrebe, izredne molitve … in dobrodelnost. Npr. dal 70 centov za lačne v
Etiopiji, pomagal čistiti učilnice, obiskal babico v domu, pomagal sošolcu pri
matematiki…. Karkoli boste storili, komurkoli, ker ste moji učenci, boste meni storili, pravi
Jezus. Vsa župnijska družina se veseli in podpira odločitev otrok in staršev za duhovno rast
otrok in mladine.

BIRMANCI 2021: Nimam pojma, kako birmanci živijo svojo vero v korona
času. Tudi, ko so cerkve spet odprte večinoma nikogar ne vidim, da bi se
udeležil svete maše. Ko se spet dobimo bomo preverili, kako je bilo v
zadnje pol leta z verskim življenjem, kako ste poskrbeli za spoved, verouk,
svete maše, molitve, dobrodelnost. Zaenkrat ne drži več napoved, da bo
birma 2021 ampak bomo poskrbeli da bo pristopil k zakramentu vsak, takrat
ko bo pripravljen.
Birmanci Korte: Birma naj bi bila v oktobru, kar je v tej situaciji nemogoče.
Že od marca nismo videli niti enega birmanca ne v cerkvi ne pred cerkvijo.
Zaenkrat mi je jasno, da bomo v župniji pripravili praznik birme, ko boste na
prejem zakramenta pripravljeni. Birma ni dan, ko začnemo živeti po veri,
ampak je potrditev da živimo po veri tako, da smo domačim in vsem dober
zgled poštenosti in vernosti.

Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k
češčenju pred sv. mašo od 1. septembra dalje.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h.
Karitas: Do septembra ne sprejemamo in ne izdajamo oblačil, obutve in predmetov
za ponovno uporabo. Za hrano lahko pokličete župnika. Redni prejemniki dobijo
hrano in pomoč za šolske potrebščine prvo sredo v septembru. Za obisk karitas se
je treba naročiti pri Suzani, da se ne ustvarja gužva. Bo vsak dobil uro. Kdor je v
stiski naj se ne boji prositi. Kar imamo vam bomo z veseljem razdelili. Ker je
skladišče za obleke polno, že pol leta ne izdajamo oblek, ne moremo sprejemati
oblačil.
Tisk. Izšla je nova številka Družine, Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si/
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.

Papež Frančišek:
Pandemija je razkrila težko situacijo revnih in veliko neenakost, ki vlada v svetu. In
virus, ki ne dela izjeme med osebami, je na svoji uničujoči poti odkril velike
neenakosti in diskriminacije. Ter jih še povečal!
Odgovor na pandemijo je torej dvojen. Po eni strani je nujno najti zdravilo za ta
majhen, a strašen virus, ki spravlja na kolena ves svet. Po drugi strani pa moramo
poskrbeti za veliki virus, kar so družbena nepravičnost, neenake priložnosti,
izključevanje in pomanjkanje zaščite najšibkejših. Pri tem dvojnem odgovoru
ozdravitve imamo izbiro, ki po evangeliju ne more manjkati: to je prednostna
odločitev za uboge. In to ni politična izbira, niti ideološka izbira, ne izbira strank,
ne. Prednostna odločitev za uboge je v središču evangelija. Prvi jo je sprejel Jezus,
kot smo slišali v odlomku iz pisma Korinčanom, ki se ga je bralo na začetku. On, ki
je bil bogat, je postal ubog, da bi mi obogateli. Postal je eden izmed nas in zato je v
središču evangelija ta odločitev, v središču Jezusovega oznanila.
Če se bo virus moral ponovno okrepiti v svetu, ki je nepravičen do ubogih in
najranljivejših, moramo spremeniti ta svet. Z zgledom Jezusa, zdravnika celostne
božje ljubezni, torej fizične, družbene in duhovne ozdravitve (prim. Jn 5,6-9) –
kakor je ozdravljal Jezus – moramo delovati zdaj, da bi ozdraveli od epidemij, ki
jih povzročajo mali nevidni virusi, in bi ozdraveli od tistih, ki jih povzročajo velike
in nevidne družbene nepravičnosti. Predlagam, da se to stori tako, da se začne pri
Božji ljubezni ter se obrobja postavi v središče in zadnje na prvo mesto. Ne
pozabimo tistega načina, po katerem bomo sojeni, Matej, 25. poglavje. Postavimo
ga v prakso pri tem okrevanju od epidemije. In začenši s to konkretno ljubeznijo,
kot pravi evangelij, ukoreninjeno v upanju in utemeljeno v veri, bo bolj zdrav svet
možen. Nasprotno pa bomo prišli ven iz krize slabši. Naj nam Gospod pomaga,
nam dá moč da bomo boljši, s tem ko bomo odgovorili na potrebe današnjega
sveta. Hvala.
vir radio vatikan
POD ČRTO: Ali naj kupim šolske potrebščine ali samo kvas in pižamo za september? To je sedaj vprašanje…

