22. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev

23. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver
drugje
sv. Maver

med letom
ANGELSKA

6. 9. 2020
PONEDELJEK
TOREK
MARIJINO
ROJSTVO

za župnijsko družino
19.00 za žive in †† sorodnike in prijatelje
sv. Maver 9.00 po namenu Goja
Loreto
15.30 italijanska sveta maša

Loreto

17.00 v čast Loretski Materi Božji za žive in †† krajane

Korte

18.00 †† Ana in Lojze Grbec, Korte 48
19.00 † Angel Kljun
19.00 † Dario Carboni
19.00 †† Anton Novak in Roža, Korte 15a
8. dan † Mandica Dvorničić
19.00 ††
Justina in Emil Šavron

Jagodje Dobrava

SREDA
ČETRTEK

sv. Rok
sv. Maver
Korte

PETEK
SOBOTA

sv. Maver

Marijino ime

24. NEDELJA
med letom

13. 9. 2020

ura mašni namen

8.30 8. dan † Nada Cek, dar Nelida z družino
9.00 †† Viktor Bonin in Orjana
10.00 30. dan † Velimir Mikin in Dinka
19.00 v zahvalo

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

19.00 za družino Žužek
19.00 †† iz družine Kleva, Malija
8.30 † Ludvik in †† iz družine Horvat
9.00 za župnijsko družino
10.00 za duhovne poklice in svetost poklicanih
19.00 za župnijske sodelavce in dobrotnike

Pisarna.: V petek 11. septembra bomo imeli uradne ure od 8.00 do 10h.
Glede verouka v novem šolskem in veroučnem letu smo dobili navodila od slovenske
škofovske konference. Računamo, da bomo začeli z veroukom 7. septembra. Prvo uro
verouka se bomo srečali tudi s starši, da si izmenjamo kontakte v primeru, da bo verouk
na daljavo. Bodite pozorni kdaj ima vsaka skupina prvo srečanje, ker v torek na praznik
v Izoli ne moremo začeti verouka. Bomo pa veseli če pridejo otroci k sveti maši na
Loreto, kjer bo sveta maša zunaj.
Hvala vsem, ki ste v preteklem tednu velikodušno pomagali pri pripravi učilnic.
Na praznik Marijinega rojstva imamo sveto mašo na Loretu ob 15.30
italijansko in ob 17h slovensko. Čestitam tudi vsem krajanom Jagodje Dobrava ob krajevnem prazniku, ki izhaja že iz starih časov.
Danes nisem bil doma, ker smo pri skavtih imeli svet združenja. Gre za
občni zbor, ko se volijo novi člani izvršnega odbora. Na pobudo mladih in slovenskih
škofov sem vložil kandidaturo še za en triletni mandat.
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: Druga nedelja v septembru je nedelja ko molimo za duhovne poklice. Kje dobi škof duhovnike, ki jih
potem razporedi med župnije? a) V Rimu ; b) v družinah c) v Ljubljani ; d) duhovni poklici pridejo iz nebes

Izola, Korte; leto XXVII., št. 34, 6. – 13. september 2020
Verouk = Kateheza: V začetku septembra začnemo z veroukom.Čas nas je
naučil, da se glavno versko vzgojo prejme v družini. Pomembna je vloga
tudi nonotov in botrov. 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 ta 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. K
Urnik
Dan, ura,
prvo srečanje
verouku se lahko
Kateheze
priključiš kadarkoli,
od 3 – 5 let
sreda ali četrtek
9. 9. ob 16.30:
tudi
v
starejšem
KDP
vpis skupaj s starši
16.30 – 18.00
obdobju.
Razen
ponedeljek ali torek
7. 9. ob 16.30:
verouka
k
redni 1. razred KDP
16.30 – 18.00
vpis skupaj s starši
krščanski
vzgoji
2. razred
četrtek ob 17.30
10. 9. ob 17.30
doma spada tudi
torek ob 16.00
15. 9. ob 16.00
3. razred
redna sveta maša
ali torek ob 17.15
15. 9. ob 17,15
vsako nedeljo.
4. razred
četrtek ob 17.15
10. 9. ob 17.15
Veroučencem do 12
5. razred
sreda ob 16.00
9. 9. ob 16.00
let zelo priporočamo
6. razred
sreda ob 16.15
9. 9. ob 16.15
revijo Mavrica. Je
7. razred
sreda ob 17.30
9. 9. ob 17.30
mesečnik za 39,90€
8. razred
sreda ob 17.15
9. 9. ob 17.15
Za mlade 12+ pa je
9. razred
petek ob 18.00
11. 9. ob 18.00
na razpolago revija
mladina
petek ob 20h
11. 9. ob 20.00
#najst za 27 € (6
številk).

odrasli
Korte 1 - 7
Korte birmanci

torek 19.45
torek ob 17.00
torek ob 18.00

22. 9. ob 19.45
15. 9. ob 17.00
15. 9. ob 18.00

Za ogrevanje učilnic,
učila in nagrade
katehetom vsako leto prosimo družine, da vsaka družina
za verouk (neglede na število otrok) prispeva 20 €. +
Knjige in delovni zvezki. Večino stroškov pokrijemo iz
miloščine, kamor vsi velikodušno prispevamo.
Stična mladih: letos bo potekala na raznih krajih po Sloveniji. Zaradi
Korone. Za nas bo potekala na Markovcu v soboto 19. 9. od 15h do
19h. Naslov: Vstani – Zbudi se. Obvezna prijava do nedelje 13.. 9.
https://katoliskamladina.si/prijavnice/sticna-mladih-2020/ . Jasno je da
gremo. Kdo? 9. razred in mladina. Več na spletki in v petek /verouku.

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. 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. Prihodnjo nedeljo je miloščina za svete kraje, kar običajno zbiramo
na veliki petek in je letos odpadlo.

Katehetsko pastoralna šola: Informativni dan bo 10. septembra. Katehetsko
pastoralna šola usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih
skupin ter voditelje bibličnih skupin.
NAMENJENA je vsem, ki:
želijo poglobiti svoje versko znanje,
želijo narediti nekaj za svojo duhovno rast,
želijo pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
želijo poglobiti poznavanje Svetega pisma,
se želijo usposobiti za katehetsko delo,
želijo obogatiti svoje katehetsko delo,
že poučujejo verouk ali pomagajo pri vodenju bibličnih skupin, pa nimajo
primerne izobrazbe,
vodijo birmanske in druge skupine,
so bogoslužni sodelavci na župniji,
so člani župnijskega pastoralnega sveta,
želijo na različne načine pomagati pri pastoralnem delu na župniji.
V študijskem letu 2020/2021 bomo v Škofiji Koper izvajali I. stopnjo. Če
bo zanimanja dovolj, se bo šola izvajala na dveh lokacijah. V igri so
Sežana, Vipava in Koper.
Vpis na I. stopnjo je možen do 25. septembra 2020. P otrebne
dokumente pošljete po pošti na naslov KPŠ, s. Jana Rovtar, Kraška ulica
2, 6310 Izola. Navodila boste prejeli po e-pošti.
Začetek predavanj bo v prvem tednu v oktobru 2020. Urnik boste prejeli
po e-pošti, objavljen pa bo tudi na spletni strani.
https://kps.rkc.si/skofija-koper/

Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k
češčenju pred sv. mašo
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h.

Papež Frančišek:

Teden poglobljene molitve za duhovne poklice: 6. do 13. september 2020
Doživljamo veliko stisko, ker ni dovolj duhovnih poklicev. Letos je bilo posvečenih zgolj sedem
novomašnikov, marsikateri samostan in ustanova umira, ker ni novih redovnic in redovnikov in
marsikdo ne sliši o Jezusu, ker primanjkuje misijonark in misijonarjev, ki bi bili pripravljeni ponesti
veselo novico v svet.
Zato bomo prosili Gospoda žetve, naj pošlje zadostno število plemenitih mož in žena na svojo žetev
in se zahvalili za vse, ki so že odgovorili v duhovnem poklicu.
Zaklad duhovnega poklica je v lončenih posodah, zato je prav, da se zavedamo, da moč prihaja iz
Boga in ne iz nas.
Priprava na poroko: Nov tečaj za zakon začne v petek ob 19.30. Prijavite se v župniji sveti Marko:

zupnija-kopersvetimarko@rkc.si
Tisk. Izšla je nova številka Družine in Ognjišča. Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnijaizola.rkc.si/. Imamo novo spletno stran. Upam da vam bo koristna
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.

Poslanica svetega očetaza svetovni dan molitve za skrb stvarstva
1.september 2020 (1. del)
Dragi bratje in sestre,
vsako leto, predvsem odkar je izšla okrožnica Laudato si’ (LS, 24. maj 2015), prvi dan
septembra za krščansko družine predstavlja svetovni dan molitve za skrb stvarstva, s
katerim se začne čas stvarstva, ki se zaključi 4. oktobra, na spomin sv. Frančiška Asiškega.
V tem obdobju kristjani po vsem svetu obnovijo vero v Boga stvarnika in se na poseben
način povežejo v molitvi in delovanju za varstvo skupnega doma.
Vesel sem, da je tema, ki jo je izbrala ekumenska družina za obhajanje časa stvarstva 2020,
»Jubilej za Zemljo«, in to ravno v letu, ko mineva petdeseta obletnica dneva Zemlje.
V svetih spisih je jubilej sveti čas za spominjanje, vračanje, počivanje, popravljanje in
razveseljevanje.
1.Čas za spominjanje: Povabljeni smo so se spomniti predvsem tega, da je poslednja usoda
stvarstva vstopiti v »večno soboto« Boga. To je potovanje, ki ima prostor v času, s tem ko
obsega ritem sedmih dni tedna, cikel sedmih let in veliko jubilejno leto, ki pride ob koncu
sedmih sobotnih let.
vir: Radio vatikan
POD ČRTO: Sedim na kavču z mobitelom v roki, žena gleda njeno serijo. Vprašam, če mi prinese pivo. »NE« je
bila kratka. Zatem zazvoni njen mobitel v kuhinji. Takoj vstane in gre gledat kdo kliče. Poslal sem ji SMS: Ko si
že v kuhinji, mi prinesi eno pivo. Potem se ničesar več ne spomnim...

