24. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev

24. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

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

sv. Maver

19.00 †† Aurelija Ravaliko in Ernesto

med letom

13. 9. 2020
PONEDELJEK

Povišanje sv. Križa

TOREK

Žalostna Mati Božja

SREDA

Kornelij in Ciprijan, muč.

ČETRTEK

ura mašni namen

Korte
18.00 †† Bruno, Lučina in Mariza Mejak
sv. Maver 19.00 za duše v vicah
sv. Rok

za dar zakramenta svetega zakona
18.30 vinzahvalo
za otroke

sv. Maver
Korte
sv. Maver

19.00 za duše v vicah
19.00 † Roža in Just Grbec, Korte 38b
19.00 V čast sv. Ani za Ano za srečen porod

Januarij, škof, muč.

sv. Maver

19.00 †† Stanislav in Elfrida Bužan

25. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 za duhovne poklice in svetost poklicanih
9.00 † Aleksander Kleva (10 let) in njegovi starši
10.00 za župnijsko družino
19.00 za duše v vicah

Robert Belarmino, škof

PETEK
SOBOTA
med letom

20. 9. 2020

Pisarna.: V petek 18. 9. bomo imeli uradne ure od 8.00 do 10h.
Vincencijeva zveza
Preteklo nedeljo sva bila oba z Lukom na svetu Združenja
dobrote nas je vsako
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov izvoljena in sva obljubila
leto septembra
služenje mladim še za tri leta. Luka je v nadzornem odboru
obiskala s
društva, jaz župnik Janez pa v izvršnem odboru. Služenje skavtom
koledarjem. Letos to
je prostovoljno, ker društvo vodijo sami prostovoljci. Generalni
ni mogoče. So poslali
duhovni asistent skrbi za povezavo med Cerkvijo in društvom
samo koledarje s
laikov, zato potrebuje razen izvolitve tudi škofovo poslanstvo.
položnicami, da
September je čas iskanja možnosti, kdaj bi lahko vsi otroci imeli
lahko nakažete
primeren termin za verouk. Nekateri poiščejo boljšo možnost v
podporo. Hvala za
sosednjih župnijah, drugi poskušajo drugačne prilagoditve.
vašo dobroto
Vsekakor ne odstopajte od verouka, ker vam termin ne ugaja,
ampak poskusite poiskati neko rešitev tudi v pogovoru s kateheti in župnikom.
8. razred ima tako verouk ob sredah ob 19.15. Po verouku lahko pospremim ali odpeljem
veroučenca do doma. Zaradi verouka bo sveta maša pri sv. Roku pol ure prej – ob 18.30.
Dobili smo nazaj sliko Marija na prestolu (Santa Croce), ki je potrebovala več
restavratorskih posegov. Naj služi občudovanju lepote in molitvi.
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: Za sveto mašo duhovnik uporablja obvezno vino. Iz česa mora biti izdelano vino za sveto mašo? a)
iz črnega ali belega grozdja ; b) iz sladkorja in raznih ekstraktov c) iz jabolk, marelic ali kateregakoli sadja ;
d) sploh ni važno iz česa je vino izdelano, samo da je vino

Izola, Korte; leto XXVII., št. 35, 13. – 20. 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
Urnik
letos do vključno prvega razreda se imenuje
Dan, ura,
Kateheze
Kateheza dobrega pastirja in se navduhuje
od 3 – 5 let
sreda ali četrtek
pri Montesori pedagoški metodi. K verouku
KDP
16.30 – 18.00
se lahko priključiš kadarkoli, tudi v starejšem
ponedeljek
ali torek
obdobju. Razen verouka k redni krščanski
1. razred KDP
16.30
–
18.00
vzgoji doma spada tudi redna sveta maša
2. razred
četrtek ob 17.30
vsako nedeljo.
Veroučencem do 12 let zelo priporočamo
torek ob 16.00
3. razred
revijo Mavrica. Je mesečnik za 39,90€
ali torek ob 17.15
Za mlade 12+ pa je na razpolago revija
4. razred
četrtek ob 17.15
#najst za 27 € (6 številk).
5. razred
sreda ob 16.00
Za ogrevanje učilnic, učila in nagrade
6. razred
sreda ob 16.15
katehetom vsako leto prosimo družine, da
7.
razred
sreda ob 17.30
vsaka družina za verouk (neglede na število
8. razred
sreda ob 19.15
otrok) prispeva 20 €. + Knjige in delovni
odrasli
zvezki.
torek 19.45
Ob začetku šolskega leta smo pozabili na
Korte: Starši in otroci se dobimo v
blagoslov šolskih torbic in šolarjev. Naredite
torek ob 17h, da se dogovorimo
blagoslov v okviru družine. Molitev za
glede urnikov in uredimo vpis
blagoslov je v okvirčku na drugi strani.
V preteklem tednu smo popravili urnik verouka. Mnogi otroci in starši še niso
ugotovili da se je začelo novo leto. Iz urnika sem umaknil 9. razred in mladino. Za
9. razred ni bilo na srečanju nikogar, za mladino je bil eden. Želel sem se dogovoriti
glede programa za leto 2020, glede Stične, urnika naših srečanj … Ko sem bil
otrok je pri nas doma veljalo pravilo, da se otrokom ne vsiljuje hrana. Ata je rekel:
»Ko bo lačen bo prosil…« Želel bi si, da bi tudi naši mladi prosili, ko bodo lačni
duhovne hrane. Sporočam vam, da imamo marsikaj zelo dobrega na zalogi.

BIRMANCI! Bliža se drugo spraševanje, ko boste predstavili vaše versko
življenje od januarja naprej. Birman je lahko samo kdor veruje in po veri živi
že pred birmo.

Stična mladih: PRIJAVE MOŽNE SAMO ŠE DANES! 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-mladih2020/ . Jasno je da gremo. Kdo? 9. razred in mladina.
Navodila COVID 19: 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)
PREDI VSTOPOM 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! 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.
Molimo.
Od obhajila se vračate po koridorju, ki
Bog, naš Oče, od tebe so vse
omogoča razdaljo. Nikoli ne greste k obhajilu
po koridorju, po katerem se ljudje vračajo. In
dobrine, od tebe je vse, kar
nikoli se ne vračajte po koridorju po katerem
smo in kar imamo.
ljudje prihajajo. V Kortah prihajamo po desni
Blagoslovi, prosimo, te šolarje
strani in se vračamo po levi (Leva in desna
šolske torbe in predmete, ki jih
gledano proti oltarju – se pravi kot na cesti
bomo uporabljali v šoli, pri
vozimo vedno po desni).
verouku in pri svojih
Miloščino v naših cerkvah pobiramo po
vsakdanjih dolžnostih, da
obhajilu. Tudi pri vernikih, ki so zunaj. Danes
bomo v tvojih darovih, uspehih
je miloščina za svete kraje, kar običajno
in dosežkih gledali tvojo
zbiramo na veliki petek in je letos odpadlo.
neskončno ljubezen.
Vsi, ki jih bodo uporabljali, naj
Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev
se veselijo dušnega in
zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k češčenju pred
telesnega zdravja.
sv. mašo
Po Kristusu, našem Gospodu.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek

ob 18h.

Danes molitev za duhovne poklice ob 16h v strunjanu zunaj cerkve: Molitvena ura brez svete maše.
Prijazno vabljeni da molite doma ali pa pridete v Strunjan
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.

Papež Frančišek:

Poslanica svetega očetaza svetovni dan molitve za skrb stvarstva
1.september 2020 (2. del)
Jubilej je tudi čas milosti, da se spomnimo izvorne poklicanosti stvarstva in da obstajamo in
rastemo kot skupnost ljubezni. Obstajamo samo preko odnosov: z Bogom stvarnikom, z
brati in sestrami kot člani ene skupne družine in z vsemi stvaritvami, ki naseljujejo ta isti
naš dom. »Vse je v odnostnosti in vsi ljudje smo na čudovitem romanju združeni kot bratje
in sestre, povezani v ljubezni, ki jo Bog izkazuje vsem svojim stvarem in nas z nežno
ljubeznijo združuje med seboj, z bratom soncem, s sestro luno, s sestro reko in z materjo
zemljo« (LS, 92).
Jubilej je zato čas za spominjanje, kjer hranimo spomin na naše med-odnosno obstajanje.
Stalno se moramo spominjati, da »je vse med seboj povezano in da je iskrena skrb za naše
lastno življenje in naše odnose do narave neločljivo povezana z bratstvom, pravičnostjo in
zvestobo v odnosih do drugih« (LS, 70).
2.Čas za vračanje
Jubilej je čas, da se vrnemo nazaj in se pokesamo. Raztrgali smo vezi, ki so nas združevale
s Stvarnikom, z drugimi človeškimi bitji in s preostalim stvarstvom. Potrebno nam je
ozdraviti te poškodovane odnose, ki so bistveni za podpiranje nas samih in vsega
življenjskega tkiva.
Jubilej je čas vrnitve k Bogu, našemu ljubečemu Stvarniku. Ne more se živeti v harmoniji s
stvarstvom, ne da bi bili v miru s Stvarnikom, ki je izvir in izvor vseh stvari. Kot je opozoril
papež Benedikt, »nasilna poraba stvarstva se začne tam, kjer ni Boga, kjer je materija za nas
zgolj material, kjer smo mi zadnje instance, kjer je celota enostavno naša last (srečanje s
klerom škofije Bolzano-Bressanone, 6. avgust 2008).
Jubilej nas vabi, da ponovno mislimo na druge, predvsem na uboge in najranljivejše.
Poklicani smo ponovno sprejeti prvoten in ljubeči Božji načrt za stvarstvo kot skupno
dediščino, kot gostijo, ki jo delimo z vsemi brati in sestrami v duhu skupnega bivanja; ne v
nepovezani tekmovalnosti, temveč v radostnem občestvu, kjer se podpira in se od blizu
varuje. Jubilej je čas, da damo svobodo zatiranim in vsem, ki so vklenjeni v spone različnih
vrst modernega suženjstva, med katerimi sta trgovina z osebami in otroško delo.
Treba je, da se poleg tega ponovno vrnemo k poslušanju zemlje, ki je v Spisih nakazana kot
adamah, kraj, iz katerega je bil oblikovan človek, Adam. Danes nas vznemirjeni glas
stvarstva poziva, naj se vrnemo na pravo mesto v naravnem redu, se spomnimo, da nismo
oblastniki, temveč del medsebojno povezane mreže življenja. Razpadanje biotske
raznovrstnosti, vrtoglavo naraščanje podnebnih katastrof, neenak vpliv sedanje pandemije
na najbolj uboge in krhke so alarmi pred nebrzdanim pohlepom trošenja.
Še posebej v tem času stvarstva poslušajmo utrip stvarjenja. Dano nam je namreč bilo v
luči, da bi razodelo in sporočalo Božjo slavo, da bi nam v njegovi lepoti pomagalo najti
Gospoda vseh stvari in se vrniti k njemu (prim. Sv. Bonaventura, II. Sent., I,2,2; Brevil.,
II,5.11). Zemlja, iz katere smo bili oblikovani je torej kraj molitve in meditacije:
»prebudimo estetski in kontemplativni čut, ki ga je Bog položil v nas« (Apostolska
spodbuda Querida Amazonia, 56). Sposobnost čudenja in kontempliranja je nekaj, kar se
lahko naučimo posebej od staroselskih bratov in sester, ki živijo v harmoniji z zemljo in z
vsemi njenimi mnogovrstnimi življenjskimi oblikami.
vir: Radio vatikan
POD ČRTO: Vpraša moški trenerja v fitnesu: » Na katero napravo moram iti, da bom privlačen za ženske?«
»Na bankomat!«

