5. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

5. NEDELJA
med letom

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
9.00
10.00
18.00

sv. Maver

8.00

7. 2. 2021

ura mašni namen

PONEDELJEK sv. Maver 18.00
Prešernov dan
TOREK

Apolonija, muč.

SREDA
Sholastika, red.

ČETRTEK

Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

PETEK .
SOBOTA
6. NEDELJA
med letom
14. 2. 2021
Valentin, duh. muč.

sv. Maver 19.00
sv. Maver 8.00
sv. Maver 18.00
sv. Maver 8.00
sv. Maver 18.00
sv. Maver 19.00

† Marija in Ivan Kleva
za župnijo
†† Alanđak Jozo, Mara in Pejo
†† Franc in Marija Berce
za žive in †† uršulinke
†† Gizela in Clavdio Basich
† Marija Lazić, (Pazin)
za nečakovo družino
obl. † Andro Bednjički in † Ivan Busija
† Marija Traven, dar: Jože Dovžan
† Čano Kleva in †† starši in †† iz družine
Bologna
v čast Mariji Materi Božji za zdravje mojega
sina Mladena

sv. Maver 18.00 †† Aleksander in Anka Krejči
sv. Maver 19.00 za zdravje sina
sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
17.00
18.00
18.00
19.00
8.00
9.00
10.00
18.00

† Katarina
†† Antonija in Franc Kapun, Korte 82a
8. dan † Ada Brajko, Korte 2a
v čast sv. Valentinu za zdravje vseh v župniji
za †† iz družine Grandovč
† Miro Pavlica in †† starši Suša in Pavlica
†† Franko Kleva in starši
† Sandi Kekič
za nerojene otroke

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 12. 2. 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.
Še vedno velja uredba za svete maše z omejeno udeležbo, v Kortah 5 oseb/družin v
Izoli 20 oseb/družin.
V Kortah uporabite priložnosti za sveto mašo tudi med tednom. Lahko pa se
udeležite kakšne svete maše v Izoli ali v Piranu. Če bi slučajno zmanjkalo prostora
boste razumeli, da živimo v posebnem času.
ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH IN vedno V KORTAH SE JE
POTREBNO PRIJAVITI. prijava osebe/družine je po telefonu, smsu, mailu …
Vprašanje: Kdaj v Cerkvi obhajamo svetovni dan bolnikov? a) 8. februarja na Prešernov dan ; b) Na Veliki petek, ko je Jezus
hodil križev pot in umrl na križu; c) 16. avgusta na god svetega Roka, ki je stregel kužnim bolnikom, se sam okužil in na ta
dan umrl d) 11. februarja, na god lurške Matere Božje, ker se k njej zatekajo mnogi bolniki in prosijo za telesno in dušno
zdravje.

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 6  7. – 14. februar 2021
OB KULTURNEM DNEVU: Iz Prešernovega
krsta pri Savici: Podoba Boga skozi
pripoved Bogomile
En dan sem prašat šla po vojske sreči,
al skozi se še ni sklenila z vami;
učil ljudi je mož bogaboječi,
duhovni mož, ki zdaj ga vidiš z nami:
kako nas vstvaril vse je Bog narveči,
kak greh prišel na svet je po Adámi,
kak se je božji sin zato učlovečil,
de bi otel naróde in osrečil.
De pravi Bog se kliče Bog ljubezni,
de ljubi vse ljudi, svoje otroke,
de zemlja, kjer vijó viharji jezni,
je skušnje kraj, de so naš dom visoke
nebesa, de trpljenje in bolezni
z veseljam vred so dar njegove rôke,
de čudno k sebi vód' otroke ljube,
de ne želi nobenega pogube.
De ustvaril je ljudi vse za nebesa,
kjer glorja njega sije brez oblaka,
oko ni vidlo, slišale ušesa
veselja, ki izvoljene tam čaka,
de spróstenim bo vseh težav telesa
se srečnim izpolnila volja vsaka,
de bodo tamkej božji sklepi mili
té, ki se tukaj ljubijo, sklenili.

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 tudi v živo.
Za osebno versko rast lahko
izberete še kaj več na
portalu: http://sku.rkc.si / in
https://portal.pridi.com/
.
Velja tudi za odrasle

BIRMANCI!
V
februarju
bomo ugotovili, da ste še na
seznamu
kandidatov
za
birmo.
Prijavite
se
na
spraševanje po zoomu. Če
kdo zelo želi, se lahko
srečava tudi v živo. Prijavite se na Mail in tam predlagajte dan in uro najinega
srečanja. Lahko se prijavite tudi več skupaj.
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.

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
SVETO OBHAJILO:
župnije. Drugi nabiralniki v cerkvi svetega Mavra
Vsak
sam zmoli kesanje in Oče
so namenski: za misijone, za Karitas in za tisk.
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
Iz Etiopije sem prejel slike, spričevala in opise
cerkve lahko oddate miloščino in
dvanajstih otrok, ki jih imamo v župniji posvojene
si kupite kaj od verskega tiska. K
na razdaljo in jim za vsak dan omogočamo skledo
obhajil u pristopa 20 vernikov/
riža in plačujemo šolnino. Posvojitev smo začeli
družin naenkrat ( v Kortah 4)
leta 2007 in smo v tem času izšolali že kar nekaj
Sveto obhajilo BOMO DELILI
otrok. V nabiralniku v cerkvi svetega Mavra ali
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
osebno pri župniku se zbere toliko darov, da smo
MAŠI. Če kdo potrebuje SVETO
letos povečali število iz 8 na 12. Dvanajst je pa že
SPOVED naj pokliče, da se
pol razreda (po naših normativih). Hvala za vašo
radodarnost in pozornost do najbolj krhkih otrok na
dogovorimo za dan in uro.
tem planetu.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
V župnišču v Izoli postavljamo leseno oblogo v dve sobici. 54 let mineva, odkar je bilo
župnišče zgrajeno in dve sobici nista imeli še nobenega tlaka. Je že tako, da je treba pri hiši
vedno nekaj delati.
Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku ali Matjažu 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.
Pretekli teden sem kupil nov traktor. Traktor sem kupil iz osebnih prihrankov in s pomočjo
mojih bratov. Brat, ki je kmet, me je nagovoril, da potrebujem eno varnejše orodje, da se ne
bom ubil. Traktor ni župnijska last, ker sem ga kupil z darovi za katere ste poudarili, da so
zame osebno. Bo pa v službi za obdelavo oljčnika in druge župnijske zemlje.
NAŠI RAJNI:

†

Ada Brajko, Korte 2a, 79 let
Emilija Grbec, Korte 36a, 94 let
Marija Traven, Južna c. 28, 83 let
Darko Negro, C. v Pregavor 9, 56 let
Marija Vrbanič, Vrtača 6, 90 let
Gospod, daj jim večni pokoj!

Tisk: Družina, Ognjišče ….
Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v
Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO
molitev)

Priprava na krst: V covid času ljudje
umirajo, ampak se tudi rojevajo. Naj
se rodijo tudi božji otroci. Računamo,
da mnogi niste krstili vašega otroka,
ker se niste mogli udeležiti priprave. Zdaj je miren čas za pripravo na krst. Ker
dekanijska priprava ne poteka, bomo imeli zoom župnijsko pripravo na krst.
Datumi: 25. februar, 4. marec in 11. marec ob 20.00;. Prijave pri župniku v Izoli na
mail: zupnija.izola@rkc.si. K pripravi se lahko prijavite še pred rojstvom otroka.
V mesecu februarju bodo potekali informativni dnevi za vpis v srednje šole in na fakultete.
Vse informacije bodo zbrane tudi na naslovu https://solstvo.rkc.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.

Dan Bolnikov: Ob prazniku Lurške Matere Božje in ob godu svetega Valentina (Zdravkota)
imamo tudi v naši župniji Izola vsako leto dan bolnikov in v Kortah dan jubilejev ali
poročnih obletnic. Letos se bomo bolnih in zvestih spomnili bolj od daleč v naših molitvah.
Slovesnosti z bolniškim maziljenjem in zbiranjem v cerkvi pa bodo enkrat v času po
epidemiji.

Papež Frančišek: Eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje (Mt 23,8).
Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. (.vir: R. Vatikan)
Praznovanje 29. svetovnega dneva bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja 2021, na god
Lurške Matere Božje, je primeren trenutek, da posebno pozornost posvetimo bolnikom in
tistim, ki jim pomagajo, bodisi na krajih, ki so namenjeni negi bodisi v naročju družine in
skupnosti. Posebno mislimo na tiste, ki po vsem svetu trpijo zaradi učinkov koronavirusa.
Vsem, zlasti pa najbolj ubogim in odrinjenim, izražam svojo duhovno bližino in jim
zagotavljam skrb in ljubezen Cerkve.
Tema tega dneva se navdihuje pri evangeljskem odlomku, v katerem Jezus graja hinavščino
tistih, ki govorijo, pa ne delajo (prim. Mt 23,1-12). Kadar se vera skrči na sterilne besedne
vaje, ne da bi se vključila v zgodovino in potrebe drugega, se izgubi skladnost med
izpovedano vero s stvarnimi izkušnjami. Tveganje je veliko; zaradi tega Jezus uporablja
močne izraze, da bi posvaril pred nevarnostjo zdrsa v malikovanje samega sebe, in pravi:
»Eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje« (v. 8.)
Ko zbolimo, čutimo svojo ranljivost, istočasno pa prirojeno potrebo po drugem. Stanje
ustvarjenosti postane še bolj jasno, ko očitno doživljamo svojo odvisnost od Boga. Ko smo
bolni, misel in srce preplavijo negotovost, strah, včasih tesnoba; znajdemo se v nemočnem
položaju, ker naše zdravje ni odvisno od naših sposobnosti ali od našega »truda«
Bolezen postavi vprašanje smisla, ki je v veri naslovljeno na Boga: vprašanje, ki išče nov
pomen in novo smer za bivanje, ki včasih morda ne najde takoj odgovora. Pri tem
napornem iskanju nam včasih ne morejo pomagati niti prijatelji in sorodniki.
S tem v zvezi je značilen svetopisemski lik Joba. Ženi in prijateljem ne uspe, da bi ga
spremljali v njegovi nesreči; nasprotno, obtožujejo ga in s tem poglabljajo njegovo
osamljenost in zmedo. Job strmoglavi v neko stanje zapuščenosti in nerazumljenosti. A
prav po tej skrajni krhkosti, ko odkloni vsako hinavščino in se odloči za pot iskrenosti do
Boga in do drugih, njegov vztrajni krik pride do Boga, ki mu na koncu odgovori in mu
odpre novo obzorje. Potrdi mu, da njegovo trpljenje ni kazen. Tako iz ranjenega in
ozdravljenega Jobovega srca privre tista doneča in ganljiva izjava Gospodu: »Z ušesom sem
slišal o tebi, a zdaj te je videlo moje oko« (42,5).
Odnos z bolnim človekom najde neizčrpen vir spodbude in moči v Kristusovi ljubezni,
kakor kaže tisočletno pričevanje možin žena, ki so se posvetili v služenju bolnikom.
Evangelij pokaže, da Jezusova ozdravljenja niso nikoli magična dejanja, ampak so vedno
sad srečanja, medosebnega odnosa, v katerem na Božji dar, ki ga ponudi Jezus, odgovarja
vera tistega, ki ga sprejema: »Tvoja vera te je rešila.«
Vse bolnike, zdravstvene delavce in tiste, ki se žrtvujejo za trpeče, izročam Mariji, Materi
usmiljenja in Zdravju bolnikov. Iz Lurške votline in iz svojih neštetih svetišč po vsem svetu
naj podpira našo vero in naše upanje ter nam pomaga, da bomo drug za drugega skrbeli z
bratsko ljubeznijo. Vsem in vsakemu posebej iz vsega srca podeljujem svoj blagoslov.
POD ČRTO: so nosili torbe pred šole in šole se odpirajo. Dragi moji, čas je, da začnemo nosit steklenice pred
gostilne …

