2. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

ura mašni namen

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

8.00
9.00
10.00
11.00
18.00

sv. Maver
PONEDELJEK Korte
sv. Maver
sv, Maver
TOREK
sv. Maver
Korte
SREDA
sv. Maver
sv. Maver

8.00
17.00
18.00
7.00
18.00
17.00
18.00
8.00

ČETRTEK

Agnes. Neža, dev. muč

sv. Maver 18.00

Vincencij, diakon, muč.

PETEK

sv Maver
sv. Maver

8.00
18.00

SOBOTA

sv. Maver

18.00

3. NEDELJA
med letom

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
9.00
10.00
18.00

24. 1. 2021

za družino Žužek
v čast svetemu Antonu za župnijo
† Gemma Bernovič
v čast svetemu Antonu za župnijo
† Milan Lakošeljac
za zdravje za Aleka
za edinost kristjanov
za zdravje in Božjo pomoč
za Adelko
za bratovo zdravje
za duhovne poklice in svetost poklicanih
† Ernest Hrvatin
v čast sv. Antonu za očeta in za žive in ††
sorodnike
za zdravje, v čast sv. Roku
za zdravje za Aleka
† Anica Kozlovič, dar veroučenci
†† Andrej in Marjan Mejač ter Milan
Lakošeljac
za zdravje, za Aleka
za župnijo
†† Janez in Frančiška Cucek
8. dan † Marija Vale, OF 12

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. Danes 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.
V Kortah je običajno več povpraševanja za udeležbo pri sveti maši, kot prostora v
cerkvi. Zato dajem kar nekaj priložnosti za sveto mašo tudi med tednom. Lahko pa se
udeležite kakšne svete maše v Izoli ali v Piranu, kjer praktično nikoli ne zmanjka
prostora. Če bi ga pa zmanjkalo boste pa tudi razumeli, da živimo v posebnem času. Ta
suša z obiskom bogoslužja v živo v cerkvi za mnoge traja že zelo dolgo. Skrbite, da bo
vaša vera kakorkoli dobila vsaj toliko hrane da ne usahne.
Vprašanje: Večino svojega odraslega življenja je sveti Anton preživel v egiptovski puščavi. zakaj se je umaknil v skrito samoto?
a) zaradi molitve in premišljevanja o božji ljubezni; b) iz strahu pred tem da bo Nil poplavil; c) šel je v izolacijo zaradi mnogih
nalezljivih bolezni d) v puščavo se je umaknil, ker so ga ateisti preganjali
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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/ .
5. razred se dobimo na zoomu v sredo ob 16h in 8.
razred v sredo ob 17h. Podatke za zoom srečanje
vam pošljem na mail.
Hvala za vaše darove otroci za otroke: V obeh
župnijah smo zbrali dobrih 100 €. V teh razmerah je to kar lep znesek.
BIRMANCI! Tudi Kortežanski. V Januarju in februarju 2021 imamo spraševanje za
birmo. Poleg liturgičnega zvezka in delovnega zvezka od verouka poglej vprašanja
za birmo na župnijski spletni strani. Spraševal bom vprašanja od 41 do 92.
Verjamem da tista do 41 že znaš, pa ni slabo, če jih ponoviš. Potrudi se odgovore
razumeti, ker drugače ti papir na mizi ob spraševanju ne bo pomagal, ker bom
vprašanja obračal, da ugotovim, če razumeš kar veruješ.
Pokliči župnika in se dogovori za termin ko boš vprašan. Spraševanje bo potekalo
po telefonu. Če kdo zelo želi. lahko pride tudi osebno in bova spraševanje uredila
na varen način. Vsekakor se je potrebno prijaviti.
ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH IN vedno V KORTAH SE JE
POTREBNO PRIJAVITI. prijava osebe/družine je po tlf, sms, mail …
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. 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. Pri sveti maši ne pojemo. Izven svete maše je dovoljena
samo tiha molitev.
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
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.

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.
Polkna in strop: V knjižnici v sprednjem delu cerkve svetega Mavra je pred božičem
odpadel strop. To smo sedaj popravili. Tam smo dobili tudi štiri nova polkna, ki smo jih
namestili po starem na tečaje direktno na kamnu. Polkna je izdelal mizar Primož Razpor iz
Vrhpolja pri Vipavi iz macesnovega lesa. Stara polkna so razpadala in so bila nevarna za
ljudi in spodaj parkirane avtomobile.

Tisk: Družina, Člani ŽPS, ŽGS n Pevci lahko
Marijanski Koledar vzamete brezplačno.

†

NAŠI RAJNI:

Marija Vale, OF 12., 85 let
Olga Grbec, Korte 31a, 75 let
Gospod, daj jima večni pokoj!

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/
Doma na knjižni polici poišči Sveto pismi in ga v času maratona imej na vidnem mestu.
Morda te bo prijelo in ga boš tudi odprl in kaj prebral.
TEDEN MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV 18. DO 25.
JANUARJA 2021:
Gradivo je pripravila ženska meniška skupnost Grandchamp iz
Švice. Izbrana tema »Ostanite v moji ljubezni: obrodili boste
obilo sadu« se nanaša na 15. poglavje Janezovega evangelija,
ki govori o Jezusu kot resnični vinski trti (glej Jn 15,1-17).
Ostati v Božji ljubezni pomeni spraviti se s sabo. Tema »izraža
poklicanost k molitvi, spravi in enosti Cerkve ter človeštva.
Kot kristjani živimo v »stvarstvu, ki ječi, medtem ko čaka na osvoboditev«. Če ostanemo v
Kristusu, lahko prejmemo »moč in modrost za delovanje proti strukturam nepravičnosti in
zatiranja, da bi se v celoti spravili z brati in sestrami, bili oblikovalci novega načina
življenja v spoštovanju in v občestvu s celotnim stvarstvom. »Moli in delaj, da bo Bog
lahko kraljeval« Molitev in vsakdanje življenje nista dve ločeni stvarnosti, ampak sta med
seboj tesno povezani. 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!

Vabilo k molitvi v času epidemije COVID-19
Verniki se zavedamo, da so v času preizkušnje molitev in prošnje k Bogu sredstvo
za premostitev težav in v tolažbo. Kakor je kralju Ezekíju Gospod uslišal molitev in
videl njegove solze (prim. Iz 38,4), tako tudi danes svojim vernikom obljublja
tolažbo in podporo v času bolezni, trpljenja in nesreče. Molitev najprej ozdravi
človekovo srce, ki je polno žalosti in vdanosti v obstoječe stanje. V času bolezni
evangeliji ne ponujajo čudežnih zdravilcev, ampak pokažejo na Jezusa Kristusa,
pravega Boga in človeka, ki je človeško
šibkost prevzel nase in jo ozdravlja s svojim
SVETO OBHAJILO:
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
križem.
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
V času epidemije škofje vabijo vse
cerkve lahko oddate miloščino in
duhovnike, redovnike, redovnice in vernike,
si kupite kaj od verskega tiska. K
da molijo spodnjo molitev.
obhajil u pristopa 20 vernikov/
družin naenkrat ( v Kortah 4)
Molitev v času epidemije COVID-19
Sveto obhajilo BOMO DELILI
Usmiljeni Oče,
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
MAŠI. Če kdo še potrebuje
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi
SVETO SPOVED naj pokliče, da
se dogovorimo za dan in uro.
epidemije,

zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov - prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni - prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice - prosite za nas.
V evharističnem slavju dodamo pri prošnjah ljudstva tri prošnje:
1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih
bolnikov (v naši domovini) ter njihovih svojcev.
2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo velikodušno
skrbeli za bolnike in jim pomagali.
3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in vse, ki skrbijo za našo
varnost, da bodo v težkih časih modro in odgovorno služili svojemu ljudstvu.
POD ČRTO: Pravijo, da te čokolada naredi srečnega!
A veš mogoče katera, koliko je moraš pojesti? Sem pri 5., pa ni še nič bolje

