KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA
dan / god

cerkev/ duh.

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
22. 11. 2020

g. Silvo
Korte
sv. Maver

PONEDELJEK
Klemen I. papež, muč.

TOREK
Andrej Dung-Lac in
Vietnamski mučenci

SREDA

Katarina mučenka

ČETRTEK
PETEK

Modest in Virgil, škofa

SOBOTA.
1. ADVENTNA
NEDELJA
NEDELJA KARITAS

29. 11. 2020

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

ura mašni namen

† Franc Prelc
v čast Materi Božji od zdravja
v zahvalo za dar življenja in prijatelje
8. dan † Vlado Divjanovič, Veliki trg 18
†Alojz Rupnik in †† Jeličič, Cetore 19a

g. Luka
ž. Janez
g. Luka

†† Marija Poles in Albin
† Kristjan Vozič
za bodočega moža
v čast Materi Božji za zdravje in uspešno
okrevanje
† mama Vera
za duhovne poklice in svetost poklicanih
za božji blagoslov in Marijino varstvo, za najine
krščence in birmance
† Marjo Matijašič
† Nevio Tripar
za župnijsko družino

g. Silvo
Korte
sv. Maver

†† Vlasta Škof, Marija in Ivan
†† Medoš, Korte 120
† Janez Odar

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka
ž. Janez

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 27. 11. od 8.00 do 10h. Pridite z masko in zdravi.
Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo! Veliko zadev lahko
uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv.
Mavra 4, 6310 Izola). Tudi meni je lepše v živo, ampak taki časi so, ko smo lahko
prijazni samo na daleč. Da smo le prijazni. Predlagam pa, da elektronsko
komuniciranje čim bolj uporabljate, da se v teh tesnobnih časih skozi pogovore malce
razbremenimo. Pokličete lahko tudi kar tako, brez razloga, da si povemo, kako smo. Ne
opravičujte se ker motite, ker ko motite ne bom dvignil telefona niti nazaj navadno ne
pokličem, zato prosim, če vztrajate ali napišete na
sms, da vas pokličem, ko bom imel čas.
Naročene svete maše mašujem načelno na dan, ko so naročene. Če kdo želi, da sveto
mašo prenesem na čas po koroni, naj mi sporoči.
Dar, ki ga duhovniku izročite kot dar za sveto mašo, je njegov oseben denar. Prosim če
osebne darove nakažete na osebni račun. Tudi svete maše, ki jih mašujeta Silvester in
Luka, lahko nakažete kar na osebni račun in jima jaz potem poravnam. Tako smo
dogovorjeni. Hvala, da naročate svete maše tudi v tem času, ko se svete maše ne morete
osebno udeležiti in ste samo duhovno povezani z oltarjem.
Svete maše duhovniki mašujemo sami. Po možnosti imamo cerkve odprte za osebno
molitev. Po novi omejitvi je lahko pri molitvi ena oseba oziroma ena družina, ki živi v
skupnem gospodinjstvu.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 45, 22. – 29. november 2020

KRISTUS KRALJ
Danes obhajamo zadnjo
nedeljo v cerkvenem letu, ki
se imenuje nedelja Jezusa
Kristusa, Kralja vesoljstva.
Božje kraljestvo je med nami
vidno nastopilo z Jezusom.
On se je kot Bog ponižal in
postal človek, da bi nas
pritegnil v Božje kraljestvo.
On je Pot, ko kateri moramo
hoditi in Vrata, skozi katera
moramo vstopiti, če hočemo
Svojega edinorojenega Sina,
v Božje kraljestvo. Kdor
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
sprejme Jezusa za svojega
si mazilil za večnega duhovnika in kralja
Kralja, sprejme Njegovo
vesoljstva,
odrešenje, ki je bistvo
da bi se na oltarju križa daroval
Njegovega kraljevanja. V
kot brezmadežna in spravna žrtev
vsem sijaju in moči se bo
ter izvršil skrivnost človeškega odrešenja.
izkazalo in uveljavilo ob
Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu
koncu časov.
in izročil tvojemu neizmernemu veličastvu
Danes je za našo župnijo tudi
večno in vesoljno kraljestvo:
praznik svetega Mavra in
kraljestvo resnice in življenja,
celodnevno češčenje. V teh
posebnih
razmerah
se
Kraljestvo svetosti in milosti,
zatekamo
k
temu
svetniku,
ki
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni
je tudi sam živel v posebnih
razmerah, ko se je lomilo rimsko cesarstvo in je zmagovala krščanska kultura.
Seveda za ceno mnogih mučencev, ki so darovali svoja življenja za Kristusa. Vsako
leto smo imeli po maši družabno srečanje župnije s pokušinjo novega župnijskega
olja in drugih sadov zemlje in dela pridnih rok. Letos je Bog dal v oljčniku kar 94
litrov olja. Veselimo se tudi živosti župnije v teh razmerah. Veliko je molitve po
domovih in v cerkvi. Veliko obhajil, spovedi in dobrote. Otroci z veseljem
sodelujejo pri posebnem verouku in delajo naloge. Naj nas zavetnik sveti Maver
ohrani zveste v veri in ljubezni do bližnjega in do Boga.
Iz prazničnega slavospeva pri sveti maši danes

Nedelja po prazniku svetega Mavra je za
našo župnijo celodnevno češčenje.
Prejšnji teden sem pozabil objaviti
povabilo k češčenju. Se opravičujem.
Dežuranje pred najsvetejšim velja za eno
osebo/družino in traja pol ure. Lahko si
termine, ki so še na voljo rezervirate po
telefonu, sms, mailu pri župniku. Hvala za
urejeno molitev ob torkih, četrtkih in za vse
molitve in žrtve ki jih delate na skrivnem,
po domovih. Če ste v družini in tudi če ste
sami, ne pozabite prepevati primerne
pesmi. Pesem je molitev na kvadrat. Naj
vas sveta Cecilija, ki danes goduje,
navdihuje, da bo vaša pesem molila in
slavila Kristusa Kralja vesoljstva… ja
seveda, On je Kralj tudi v času epidemije.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji
teden je reden verouk na daljavo za vse
skupine! Naj se vera zgodi v družini.

SVETO OBHAJILO:
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
cerkve lahko oddate miloščino in
si kupite kaj od verskega tiska. K
obhajil u pristopa en vernik
naenkrat oz družina, ki živi v
skupnem gospodinjstvu. Če bo
gneča, počakajte zunaj na
razdalji. Po obhajilu se hitro
umaknite iz cerkve, da lahko
vstopi naslednji. Za dar
evharistije se lahko zahvalite na
poti domov, saj je Jezus z vami,
oziroma ste vi postali živ
tabernakelj.
Cerkev je odprta za osebno tiho - molitev, samo ena oseba
naenkrat. Kdor si želi molitve
naj se dogovori glede ključa oz
odpiranja cerkve. Če bom doma
vam bom jaz odprl ali pa vas
naučil, da odprete cerkev sami.
Sveto obhajilo v Izoli lahko
prejmete ob nedeljah od 11h do
12h in ob 18h. V torek ob 18h, v
četrtkih ob 7h in ob 19h ; V
petek ob 19h. V Kortah je sveto
obhajilo vsako nedeljo od 11h do
12h in ob četrtkih ob 18.00
Sveta spoved v Izoli je ob petkih
od 18h do 19h ali po dogovoru
Sveta spoved v Kortah je ob
četrtkih ob 17.30 in ob nedeljah
ob 10.30 v veroučni učilnici.

Pomoč najdete na: http://sku.rkc.si/
Še vedno je nekaj veroukarjev, ki ne dobivajo
mailov, ker niso prinesli vpisnice, so narobe
napisali mail naslov, ali pa smo mogoče celo
mi izgubili vpisnico. Kdor ni dobil nobenega
sporočila od svojega kateheta naj pošlje
podatke katehetu ali župniku. Hvala!
Do prihodnje nedelje bo potrebno izdelati
adventni venček in v tem tednu bo treba kaj
darovati za uboge, ker je teden Karitas.
Poskrbite, da vas čas ne prehiti.
BIRMANCI! Naredite nekaj v pripravi na birmo,
da vas konec virusa ne zateče nepripravljene
na prejem zakramenta. Poiščite si sveto mašo
preko ekrana. Vse, kar se verskega zgodi pridno zapisujte v liturgični zvezek, ker
bodo ti vaši zapisi glavni pokazatelj vaše pripravljenosti na zakrament.
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.
Dar za sveto mašo se izroči osebno ali pa nakaže na župnikov osebni račun: SI56 1970
0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.
Miloščina prihodnje nedelje v nabiralniku oz darovi v te tednu na TRR so za Karitas
Teden Karitas, ki ga bomo obhajali od 23. do 29. 11., v letu 2020 obeležuje 30 letnico organizirane
Karitas v Sloveniji, nagovarjalo pa nas bo geslo: »Slišim te«.
Vprašanje: Kje je bil naš zavetnik sveti Maver škof in mučenec? a) v Izoli; b) v Rimu; c) v Kopru; d) v Poreču

Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride 1 oseba oz. če so v
skupnem gospodinjstvu več oseb naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Izola: danes na praznik je Celodnevno češčenje od 8h do 20h. Prijave
za polurno češčenje zbira župnik.
Izola: Ob torkih od 14.30 do 20h in ob četrtkih od 7h do 19h bomo
imeli izpostavljeno Najsvetejše.
Za razpored torkovih molivcev poskrbi Marija Knez, za
četrtkove molivce skrbi Aleš Cencič 031 667 492.
Priložnost za osebno molitev v cerkvi je tudi vsak dan od ponedeljka
do petka od 11h do 13h, ko cerkev varuje Onja. V cerkvi je lahko
naenkrat ena oseba oz več, če živijo v skupnem gospodinjstvu
Tisti, ki ste bolj domači z odpiranjem cerkve lahko vzamete ključe in
odprete cerkev tudi ob drugih terminih. Najbolje je, da se v cerkev
zaklenete, ker je lahko samo eden naenkrat v cerkvi.
V Kortah je osebna tiha molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17.30. Razporedite se, da bo
samo ena oseba oz. več, če živijo v skupnem
gospodinjstvu naenkrat. V Kortah bo tudi duhovnik
NAŠI RAJNI:
na razpolago za spoved in sveto obhajilo.
Marija Godina, Ul. Alme Vivoda 3, 73 let

TEDEN KARITAS

†

Gospod, daj ji večni pokoj!

Nadškof Cvikl je ob tem povedal: »Letošnji
teden Karitas bo drugačen, kot so bili dosedanji. Manj prazničen, pa bolj delaven. Vedno
bolj se kaže, da ljudje v tem času negotovosti, strahu in nenehne grožnje potrebujejo
psihosocialno pomoč. Z drugo besedo: iščejo nekoga, ki jih bo slišal in komur bodo lahko
zaupali svoje težave. Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga
sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo počutil sprejetega, razumljenega in
spoštovanega…«
Tako je za vse nas vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu.
Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo: Zaradi epidemije s Covid 19 letos
tradicionalno romanje sodelavcev Karitas na Slomškovo Ponikvo odpade.
Sveta maša za sodelavce Karitas bo v nedeljo, 29.11.2020 ov 10h v maribosrki stolnici, kjer
bo maševal mariborski nadškof in predsednik Slovenske karitas Alojzij Cvikl. Sveto mašo
bo mogoče spremljati preko neposrednega prenosa na RTV SLO, 1. program.
Klic dobrote 2020: V sredo, 25. 11. 2020, bo potekal že 30. dobrodelni koncert Klic dobrote
za pomoč družinam v stiski.
Zaradi epidemije bo izvedba koncerta v studio 1, RTV Slovenije. Spremljali pa ga bomo
lahko v neposrednem prenosu na I. programu RTV Slovenije, Radia Slovenije in Radia
Ognjišče od 20.05 dalje. V času koncerta in tudi še ves december bo Slovenska karitas
zbirala sredstva za pomoč slovenskim družinam v stiski.

Prijatelj župnik Sandi iz Mozirja nas vabi, da se pridružimo njihovemu spletnemu
misijonu v teh časih, ko je to mogoče: https://zupnija-mozirje.si/ Priporočam.
Tisk: Družina, Ognjiče, Marijanski Koledar, Družinska pratika …. Ob obisku cerkve ali v župnišču
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.

POD ČRTO: Zdaj mi je pa dovolj te diskriminacije! Zbirajo se lahko ožji družinski člani... Kaj pa mi, ki smo malo
širši?

