JEZUSOV KRST
dan / god

cerkev/ duh.

NEDELJA
Jezusov krst

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

10. 1. 2021

ura mašni namen

8.00
9.00
10.00
18.00

PONEDELJEK sv. Maver 8.00

Pavlin Oglejski II., škof

sv. Maver 18.00
Korte
17.00

TOREK
sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

18.00
8.00
17.00
18.00
17.00
18.00

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
SOBOTA
sv. Maver
Maver
2. NEDELJA sv.Korte
med letom
sv. Maver
Anton puščavnik, opat
Korte
17. 1. 2021
sv. Maver

17.00
18.00
8.00
18.00
8.00
9.00
10.00
11.00
18.00

SREDA
ČETRTEK
PETEK

30. dan † Jože Lavrič, dar Marija Klun in hčerke
v čast Materi Božji za potrebe v družini
za župnijsko družino
za zdravje sodelavke
po župnikovem namenu
† Jože Lavrič, dar Marinka in Mateja
za srečen porod in za družine, ki ne morejo
imeti otrok
† Anica Kozlovič, dar Delija namesto cvetja
po namenu
za duhovne poklice in svetost poklicanih
za družino Mulec, živi in ††
za moč v preizkušnji in srečno zadnjo uro
†† iz družine Frantar
† Antonija Jež in vsi †† Jež in Petrovčič
†† Jože in Jagoda Filipčič
za Adelko
za nerojene otroke
za družino Žužek
v čast svetemu Antonu za župnijo
† Gemma Bernovič
v čast svetemu Antonu za župnijo
† Milan Lakošeljac

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 15. 1. 2021 od 8,30 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.
Podaljšali so uredbo za svete maše z omejeno udeležbo, v Kortah 5 oseb/družin v Izoli
20 oseb/družin.
Korte: sveti Anton. Prihodnjo nedeljo goduje sveti Anton, Puščavnik. Zavetnik cerkve
in župnije Korte. Slovesnost je za udeležbo vernikov zelo omejena sem pa zato dal dve
sveti maši. Ob župnijskem prazniku se spomnite v molitvi vseh duhovnikov in tistih, ki
so gradili in vzdrževali svetišče in župnijo.
Pretekli teden sem dobil prvi odmerek cepiva za covid 19. Zaradi mojega dela v bolnici
sem imel prednost in so me povabili na cepljenje z njihovimi delavci. Zelo hvaležen
sem znanstvenikom za cepivo. To sem lahko naredil v teh časih zase, za naše občestva,
za prijatelje, za domovino, za človeštvo… Prav tako sem Bogu hvaležen za ta dar in za
številne raziskovalce, katerih dolgoletna prizadevanja so pripeljala do cepiva.
Vprašanje: Svetega Antona puščavnika upodabljajo z eno živaljo, ki pomeni, da je imel hudičeve skušnjave v svojem
puščavniškem življenju. Katera žival je na sliki ob svetem Antonu? a) vol; b) osel; c) pes d) prašič
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Praznik

Jezusovega

krsta

sporoča: »JAZ, OČE SIN IN
SVETI
ZALIL

DUH

BOM

ZEMLJO

DOBRO
IN

JO

ODIŠAVIL Z LJUBEZNIJO…«

Verouk = Kateheza: Izola in Korte:
Prihodnji teden je reden verouk od
daleč. Če ne dobite spodbude
preko medijev obvestite kateheta
ali župnika. Pri svetih mašah je še
prostor. Ob nedeljah se je potrebno
prijaviti. Izberite si kakšno sveto
mašo v živo, čeprav vem, da
sledite svetim mašam preko
medijev in sem tega zelo vesel.
Za osebno versko rast lahko
izberete še kaj več na portalu:
http://sku.rkc.si
/
in
https://portal.pridi.com/ .
Statistika Korte Korte 2019 Korte 2020 Kot sveti trije kralji prinesite k
Finance v župniji
49.667,71€
49.102.58 župnijskim jaslicam svoj dar: otroci
skupaj 31. 12. 2020
za otroke. Vem da ste mnogi
sočutni do lačnih otrok po svetu in da ste zbrali svoj adventni dar. Možnost, da
prinesete dar k Jezusu podaljšujem še za en teden. Potem bom poslal zbrano
tistim, ki bodo posredovali najpotrebnejšim.
BIRMANCI! Premislite, kdaj bi se lahko udeležili kakšne svete maše, lahko sami ali
z družino. Za mašo v nedeljo se je potrebno prijaviti, ker imamo omejeno število
oseb / družin, ki smejo v cerkev. Med tednom lahko kar pridete.
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)

zupnija.izola@rkc.si .

(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.

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH IN V KORTAH SE JE
POTREBNO PRIJAVITI. PRIJAVA OSEBE/DRUŽINE JE PO TELEFONU, SMS,
MAILU … Ker ne pričakujem gneče – po izkušnji – se je treba prijaviti samo za
nedeljo in vse svete maše v Kortah. Razen objavljenih svetih maš se lahko
organizira skupina ljudi / družin (Izola maksimalno 20, Korte 5) in bomo dodali
kakšno sveto mašo po želji.
Po vsaki sveti maši je tudi priložnost za sveto obhajilo.
Vsa pravila glede števila, mask, razkuževanja… bomo dosledno spoštovali. Ne
samo zaradi inšpekcije – zagrožena kazen za pravno osebo je štiri tisoč evrov –
ampak še bolj, da bi zaščitili šibke in da bi se počutili varno. V cerkev lahko vstopi
20 ljudi/ družin (Korte 5). Držite razdaljo tudi zunaj, če čakate. Za sveto obhajilo se
ni treba vpisat. Pozvonite v župnišču, če me ni več v cerkvi. Vsi prisotni pri
bogoslužju (tudi glavni mašnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati
medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra (razen člani istega gospodinjstva, ki so
lahko skupaj) in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke.
Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak
škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma
bogoslužnega življenja župnij. Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi:
https://katoliska-cerkev.si.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra
4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372. Kar se
nabere v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in
pri lurški Mariji je miloščina tistega tedna za
potrebe župnije.
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. Tudi za svete maše, ki ste jih
naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po
vaših namenih Luka, Silvester ali kdo drug.

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
20 vernikov/ družin naenkrat ( v
Kortah 4)
Sveto obhajilo BOMO DELILI VSAK
DAN PO VSAKI SVETI MAŠI.
Počakajte, da odidejo tisti, ki so bili
pri maši.
Če kdo še potrebuje SVETO SPOVED
naj pokliče, da se dogovorimo za dan
in uro. Tudi v Kortah.

Tisk: Družina, Marijanski koledar, …
Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO molitev)
Uro pred sveto mašo in po sveti maši se cerkev zrači in v njej naj ne bi bilo skupine molivcev. Kakšen
posameznik pa je vedno dobrodošel.
Svetopisemski maraton se bo odvijal od 23. – 29. januarja 2021 in bo zaradi razmer v celoti
prek spleta. Ekipa prostovoljcev pripravlja to dogajanje že pol leta in želimo si, da bi Božja
beseda dosegla čim več ljudi in jim dala upanje. V tem času, ko so pastoralne aktivnosti
omejene, je to lahko dodatna spodbuda, da se vključijo v branje tudi družine po domovih.
Pripravili smo bogat program in vabimo k branju in ogledu pričevanj. Letos se boste na 7dnevno neprekinjeno branje prvič lahko prijavile skupine iz vse Slovenije, saj bo branje
potekalo preko programa Zoom. Več o branju in prijavi:
https://www.svetopisemskimaraton.si/branje/

Ko se je Jezus spustil v reko Jordan, je vodi prepustil svoje veličastvo in takrat je voda
prejela posvečevalno moč, Jezus pa je v zameno nase vzel umazanijo človeštva. To je
čudovita zamenjava, zaradi katere je božji Sin zapustil nebo in sprejel človeško naravo, da
bi le-to dvignil do nedoumljivega dostojanstva.
Česa takega je zmožna samo Ljubezen!
Ob krstu smo tako prejeli vse, kar je Sin zastonj in brez naših zaslug podaril človeštvu –
odrešenje in vnovično moč, da postanemo in se imenujemo Božji otroci, ponovno oblečeni
v božji sijaj ter ponovno eno z Bogom. Nič več nismo odrezani iz Odnosa, temveč smo po
Njegovi daritvi ponovno vključeni in vcepljeni v Božje življenje, ki se pretaka po nas.
Potrebno nam je le še aktivirati resnico, ki se je ob krstu že zgodila, da bi končno lahko
zaživeli kot tisti, ki imajo smrt že za seboj!
Biti ob Besedi, si upati poslušati in nahraniti svojo dušo v sočni jedi, tako postaja ključno
vabilo današnje nedelje. Za nas bi moralo to postajati vsakdanji kruh. Le tako bodo tudi
naša dejanja postajala vedno bolj užitni in dišeči kruh za ta svet.
Ogromno smo prejeli! Zastonj! Naj bo naš skromen odgovor ponižno in hvaležno srce, ki si
upa sijati v veličini dostojanstva resnice, da je ljubljeno in objeto! Ker je prejelo mesto sina
in hčere, nad katerim se veseli Bog in vsa nebesa.
Morda je čas, da se nad seboj razveselimo tudi mi!
Vir: blog Bom vrgla mreže (Anja Kastelic)

Papež Frančišek: Homilija papeža Frančiška na praznik Gospodovega razglašenja
Evangelist Matej izpostavi, da so modri, ko so prispeli v Betlehem, »zagledali dete z
Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili« (Mt 2,11). Častiti Gospoda ni
lahko, ni neko takojšnje dejanje: zahteva določeno duhovno zrelost, kar je cilj notranje poti,
pogosto dolge. Drža čaščenja Boga v nas ni nekaj spontanega. Res je, človeško bitje ima
potrebo po čaščenju, a je v nevarnosti, da se zmoti pri cilju; če namreč ne časti Boga, bo
častil malike. Ni srednje poti – ali Bog ali maliki; ali če uporabimo besede nekega
francoskega pisatelja: kdor ne časti boga, časti hudiča. In namesto vernik bo postal
malikovalec.
Iz današnjega besednega bogoslužja potegnimo tri izraze, ki nam lahko pomagajo bolje
razumeti, kaj pomeni biti častilci Gospoda. Ti izrazi so: »povzdigniti oči«, »podati se na
pot« in »videti«. Ti trije izrazi nam bodo pomagali razumeti, kaj pomeni biti častilci
Gospoda. Zares ga častiti, ne kakor je rekel Herod: 'Pojdite … kje je ta kraj … šel bom in ga
počastil …' Ne, to ni čaščenje.
Prvi izraz, povzdigniti oči: To je povabilo, da pustimo ob strani utrujenost in pritoževanja,
izstopimo iz ozkosti nekega omejenega pogleda, se osvobodimo diktature lastnega jaza, ki
je vedno nagnjen k upogibanju vase in v svoje zaskrbljenosti. Da bi častili Gospoda, je treba
predvsem »povzdigniti oči«: ne dopustiti, da bi nas vklenile notranje fantazme, ki ugašajo
upanje, in iz problemov in težav ne narediti središča svojega življenja. To ne pomeni
zanikati realnosti in se pretvarjati ali se slepiti, da je vse dobro. Ne. Gre za to, da na
probleme in bridkosti gledamo na nov način, pri tem pa vemo, da Gospod pozna naše težke
situacije, pozorno posluša naše prošnje in ni brezbrižen pred solzami, ki jih točimo.
Drugi izraz: Do čaščenja Gospoda ne pridemo, ne da bi prej šli skozi notranje zorenje, ki
nam ga daje potovanje.Ne dopustimo, da nas utrujenost, padci in neuspehi vržejo v obup.
Tretji izraz: videti. Zagledali so ubogo dete z njegovo materjo. Bili so torej sposobni
»videti« onkraj zunanjosti. Gre torej za pogled, ki ob vsaki priložnosti išče to, kar ne mine.
vir: Radio Vatikan

POD ČRTO: Samo povem, če je kdo v tem korona drugem valu zgubil 10 kilogramov, so pri meni …

