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cerkev

sv. Rok
Korte

ura mašni namen

8.30 † Ljudmila Skol, dar sestra Ivanka
9.00 †† Avguštin in Ana Kleva, in Martina Koren,
Cetore 3

sv. Maver
sv. Maver

10.00 † Franc Lutar in †† iz družine
19.00 † Aleksander Kovačič

sv. Maver

19.00 † Roža Mikac

Korte
18.00 †† Franc Panger, Marija in Valter
sv. Maver 19.00 za božji blagoslov in mir, dar Ruža in družina
19.00 †† Jeličič, Mejak, Depase, Kaligarič, Cetore 19a
Korte
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

18.30 †† Ludvik in Ana Samec in †† starši
19.00 † Klavdij Felda, Korte 90
19.00 †† Giorgio Gravissi, Marija in Peter
za zdravje
19.00 † Antonija
19.00 †† iz družine Bertoncelj
8.30 †† Đuro Vukelja in starši Jozo in Anka
9.00 †† Peter Libera in Alma Bernardi
10.00 za župnijo
19.00 † Mirko Gušić

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek 9. 10. od 8h do 10h.
V Izoli smo končno dobili nova vrata za Cerkev. Gre za stranski vhod v knjižnico
in prostore nad knjižnico pri rampi. Stara so bila segnita in gniloba prekrita z
lesonitom. Ocenjujem da so stara vrata zdržala 130 let. Tudi za izdelavo novih smo
si zastavili ta cilj, da bi trajala 30 let. Vrata so izdelana iz slovenskega macesna.
Manjka še ena roka barve, zaščitna letev in bakrena zaščita. Hkrati že dolgo
brusimo in popravljamo tudi notranja vrata v knjižnico in muzej. Hvala vsem ki
karkoli naredite za lepše in boljše počutje v župniji.
Vsako nedeljo in tudi med tednom se najde kdo, ki mu maska zleze pod nos ali celo
pod brado. Nekateri se čisto po trampovsko afnajo in izzivajo. V naših cerkvah ni
izjem, kdor ne more zdržati pod masko, ne more biti pri bogoslužju v cerkvi. Želim
si, da se med seboj prijazno opozorite, če kdo pozabi. Tudi meni se je že zgodilo da
sem pozabil masko in šel v cerkev. Naporno je biti zbran pri oltarju in gledati po
cerkvi, komu je maska zlezla pod nos, namesto da bi gledal Jezusa na oltarju.
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: Pri kateri molitvi včasih premišljujemo o Jezusu, ki za nas nese težki križ? a) Rožni venec ;
b) Večernice c) K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah; d) Spomni se o premila Devica Marija,

Izola, Korte; leto XXVII., št. 38, 4. – 11. oktober 2020
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden bo reden verouk. Otroci nosijo zaščitne maske
ves čas, ko so v prostoru. In sedijo na razdalji. Izkušnja iz prvih ur verouka je, da so
otroci glede tega zelo disciplinirani.
Verouk za odrasle: 13. 10. 2020.
Katehumenat: Priprava na prejem zakramentov za odrasle zopet
začne v soboto 10. 10. 2020 v Kopru v veroučnih učilnicah za
dijaškim domom.
Priprava na krst otroka: 7. 10 2020 ob 20h pri svetem Marku.
Potrebujete zaščitne maske. Vpis k pripravi pri domačem župniku.
Tisk. Izšla je nova številka Družine in Prijatelja. Prijatelj je revija za ljudi ki so preiskušani z boleznijo
ali kako drugače .
BIRMANCI! Rožni venec. Še znaš našteti in opisati 7 zakramentov in kaj kateri
zakrament povzroči pri tistem ki ga prejme. Ali so s kakšnim zakramentom
povezane kakšne dolžnosti. Napiši v liturgični zvezek.

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 pred sveto mašo
Navodila COVID 19: Pridite k sveti maši samo če ste zdravi!
Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko!
PRED 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.
K obhajilu prihajate 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.
Miloščino v naših cerkvah pobiramo po obhajilu. Tudi pri vernikih, ki so zunaj.
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.
Danes imamo . Tako imenovan Petrov novčič se običajno zbira na praznik apostolov Petra
in Pavla. Letos so ga zaradi znanih razmer preložili na prvo nedeljo v oktobru.

V mesecu rožnega venca lepo povabljeni, da se pridružite molitveni pobudi
ŽiviRožniVenec. Z vključitvijo se obvežete, da boste vsak dan zmolili eno desetko rožnega
venca za nove duhovne poklice. Po prijavi boste prejeli molitveni kartonček s svojo
desetko. Pišete lahko na naslov zrv@ofm.si ali krizostom.komar@ofm.si. Več goreče in
vztrajne molitve pomeni več delavcev v Gospodovem vinogradu. Mir in dobro!
V Katoliški cerkvi 5. oktobra praznujemo god svete Favstine
Kowalske, poljske redovnice in glasnice Božjega usmiljenja.
»Pošiljam te k vsemu človeštvu z oznanilom svojega usmiljenja.
Nočem kaznovati obolelega človeštva, marveč ozdraviti ga s
pritegnitvijo na svoje usmiljeno Srce … Glasnica mojega
usmiljenja si; izbral sem te za to službo v tem in prihodnjem
življenju,« je govoril Jezus v videnju mladi poljski redovnici
Favstini Kowalski, ki je njegove besede zapisala v svoj
Dnevnik, katerega je na izrecno Jezusovo željo pisala zadnja štiri leta življenja. Lahko
rečemo, da “po božjem nareku”, ker vsebuje tako globoke misli, da teologi sestro Favstino,
ki je imela manj kot tri razrede osnovne šole, uvrščajo med velike mistike Cerkve.
Rodila se je 25. avgusta 1905 kot tretji izmed desetero otrok v revni in pobožni kmečki
družini v vasi Glogowiec pri Lodzu. Pri krstu so ji dali ime Helena. Od otroških let se je
odlikovala v pobožnosti, delavnosti in ubogljivosti. Šolo je obiskovala manj kot tri leta, ker
je zaradi revščine morala pomagati doma. Ko ji je bilo šestnajst let, je zapustila rodni dom
in šla služit, da se je sama preživljala in pomagala staršem. Starši so zavrnili njeno prošnjo,
da bi šla v samostan, čeprav je Helena že od svojega sedmega leta čutila v sebi božji klic.
Prošnjo je ponovila pri osemnajstih letih in spet so starši rekli ne. Šla je služit v Lodz in po
dveh letih, 1. avgusta 1925, so se ji končno odprla vrata samostana sester Božje Matere
usmiljenja v Varšavi. »Zdelo se je mi, da sem stopila v rajsko življenje. Iz srca mi je kipela
ena sama zahvalna molitev.«
V skupnosti je prejela ime sestra Marija Favstina. Noviciat je opravila v Krakovu in tam
izpovedala prve, po petih letih pa večne redovne zaobljube. V raznih redovnih hišah je
opravljala preprosta dela: bila je kuharica, vrtnarica in vratarica. Vsako delo je sprejemala z
veselim obrazom. »Delam, kar hoče Bog, torej sem popolnoma srečna.« Živela je v globoki
združitvi z Bogom, ki jo je s trpljenjem pripravljal na njen poklic poslanke Božjega
usmiljenja. Globino njenega duhovnega življenja razkriva njen Dnevnik, ki je po obliki
knjiga spominov, v katero z okornimi črkami zapisovala predvsem ‘srečanja’ svoje duše z
Bogom.
Usmiljeni Jezus se ji je prvič prikazal 22. februarja 1931. Tedaj je v svoj dnevnik zapisala:
»Zvečer sem v svoji celici videla Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila
dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odstrte obleke na prsih sta
izhajala dva velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled … Čez nekaj časa mi je Jezus
rekel: “Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom: Jezus, vate zaupam. Želim, da bi
to podobo častili, najprej v vaši kapeli, nato po vsem svetu.” »Kmalu zatem je prejela
Jezusovo naročilo: »Hočem, da bi bila ta podoba, ki jo boš naslikala s čopičem, slovesno
blagoslovljena prvo nedeljo po veliki noči; ta nedelja naj bo praznik usmiljenja.« Po božjem
navdihu je k uresničitvi Jezusovega naročila pripomogel njen svetniški spovednik. Češčenje
Božjega usmiljenja se je naglo razširilo po vsem svetu.
Sestra Favstina, telesno popolnoma izčrpana, duhovno pa v polnosti dozorela, mistično
zedinjena z Bogom, je umrla v sluhu svetosti 5. oktobra 1938, ko je dopolnila komaj 33 let.
Ob začetku postopka za njeno beatifikacijo (1966) so njene posmrtne ostanke prenesli v

svetišče Božjega usmiljenja v krakovskem predmestju Lagiewniki. Sv. Janez Pavel II.,
papež Poljak, ki je čutil, kako potrebno je za naš čas sporočilo usmiljenja, je s. Favstino
Kowalsko 18. aprila 1993 razglasil za blaženo, 30. aprila 2000 pa za svetnico. Tisti dan je
bila bela nedelja, ki se je prvič obhajala kot praznik Božjega usmiljenja.

Papež Frančišek:
Dragi bratje in sestre, v moji domovini se reče: V slabem vremenu vljuden obraz. S tem
vljudnim obrazom vam voščim dober dan!«
S svojim pridiganjem o Božjem kraljestvu se Jezus zoperstavi religioznosti, ki ne vključuje
človeškega življenja, ki ne nagovarja vesti in njene odgovornosti pred dobrim in zlom. To
je dokazal tudi s priliko o dveh sinovih, ki nam je na voljo iz Matejevega evangelija (prim.
21,28-32). Na očetovo povabilo naj gresta delat v vinograd, prvi sin naglo odgovori »ne«,
ne grem, a se potem pokesa in gre. Medtem ko drugi sin takoj odgovori »da« oče, a v
resnici tega ne stori. Pokorščina ni v tem, da rečemo »da« ali »ne«, temveč v delovanju, v
obdelovanju vinograda, v uresničevanju Božjega kraljestva, v opravljanju dobrega. S tem
preprostim primerom hoče Jezus prerasti religioznost, ki je razumljena kot izpolnjevanje
zunanjih praktik in navad, ki ne vpliva na življenje in na ravnanje oseb. Površinska
religioznost, samo obrednost v slabem pomenu besede.
Vidni predstavniki te »fasadne« religioznosti, ki je Jezus ne odobrava, so bili tedaj »veliki
duhovniki in starešine ljudstva« (Mt 21,23), ki jih bodo, kakor jih je posvaril Gospod, v
Božjem kraljestvu prehiteli cestninarji in prostitutke (prim. v 31.). Jezus jim pravi:
»Cestninarji in prostitutke bodo pred vami v nebeškem kraljestvu«. Ta trditev pa nikakor ne
sme voditi v misel, da delajo dobro tisti, ki ne sledijo Božjim zapovedim in ne sledijo
morali ter govorijo: »Sicer pa so tisti, ki hodijo v cerkev slabši kot mi«. Ne, to ni Jezusov
nauk. Jezus ne pokaže na cestninarje in prostitutke kot na zglede življenja, ampak kot
»privilegirance milosti«. Rad bi poudaril to besedo milost. Milost, saj je spreobrnjenje
vedno milost. Milost, ki jo Bog ponudi vsakemu, ki se odpre in spreobrne k Njemu.
Dejansko so se te osebe, ko so poslušale njegovo pridiganje, se pokesale in so spremenile
življenje, pomislimo naprimer na Mateja, na sv. Mateja ki je bil cestninar, izdajalec svoje
domovine.
V današnjem evangeliju je prvi brat, ki da boljši zgled in sicer ne zaradi tega, ker je
svojemu očetu rekel »ne«, ampak ker se je po »ne« spreobrnil k »da«. Pokesal se je. Bog je
potrpežljiv z vsakim od nas. Ne utrudi se, ne odneha po našem »ne«, pusti nas svobodne,
tudi če se oddaljimo od Njega in pogrešimo. Čudovito je pomisliti na Gospodovo
potrpežljivost. Kako nas Gospod vedno pričakuje; vedno ob nas, da nam pomaga, toda
spoštuje našo svobodo in s trepetom pričakuje naš »da«, da bi nas ponovno sprejel v svoje
očetovske roke ter bi nas napolnil s svojim brezmejnim usmiljenjem.
Toda spreobrnjenje, spremeniti srce je proces, ki nas očiščuje moralnih prevlek. Večkrat je
ta proces boleč, saj ni poti svetosti brez kakšne odpovedi in brez duhovnega boja. Bojevati
se za dobro, bojevati se, da ne bi padli v skušnjavo. Storiti z naše stvari to kar lahko, da
pridemo do življenja, ki poteka v miru in veselju blagrov. Spreobrnjenje je milost za katero
moramo vedno prositi: »Gospod, daj mi milost, da se poboljšam. Daj mi milost, da bom
dober kristjan«.
Sveta Marija naj nam pomaga, da bomo dojemljivi za delovanje Svetega Duha. On je tisti,
ki omehča trdoto src in jih pripelje do kesanja, da se doseže življenje in zveličanje, ki ju je
Jezus obljubil.
vir: Radio vatikan
POD ČRTO: Celo življenje sem hotel biti pozitiven, zdaj se pa tega resnično bojim …

