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14. 3. 2021

SREDA
ČETRTEK

ura mašni namen

†† Josip, Ana in Dragica
††Ana, Franc in Ester in †† iz družine Novak
† Terezija
v čast Svetemu Duhu, za rešitev v stiski
†† Antonija in Ivan Lisjak
†† iz držine Kleva, Malija 27
za zdravje in blagoslov v družini
† Franko Bernobič
† Ivan Delač in vsi †† Delač in Rupe
† Valentin (Zdravko) Kirn
za mamo, da bi se predala vodstvu Svetega
Duha
8. dan † Marija Babič, Bog. Magajne 8

sv. Maver 19.00
sv. Maver 18.00 za žive in †† Grobelnik in Kamenik
sv. Maver 19.00 v čast svetemu Jožefu, dan nas čuva in brani

pred vsakim zlom
sv. Maver
9.00 † Pino Klun
PETEK .
sv. Maver 17.00 †† iz družine Frantar
Jožef, Jezusov
Korte
18.00 v čast sv. Jožefu, za žive in †† dobrotnike
rednik
sv. Maver 19.00 † Jože in vsi †† Lavrič
Korte
18.00 za župnijo
sv. Maver 18.00 †† Jože in Stanislava Katarinčič
SOBOTA
sv. Maver 19.00 za župnijo
sv. Maver
8.00 za žive in †† iz družine Gržinič in Prodan
5. POSTNA
Korte
9.00 †† Albin in Karolina Tul
NEDELJA
sv. Maver 10.00 † Milka Jereb
tiha n.
Korte
10.30 †† Milan, Ema in starši Kaligarič
21. 3. 2021
sv. Maver 18.00 † Ivan in Ivanka Ljubič
Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 19. 3. 2021 od 9,30 do 11h. 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.

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH, IN vedno V
KORTAH SE JE POTREBNO PRIJAVITI pri župniku.
Ne bojte se stopiti v stik, tudi če kdaj zmanjka prostora. Mnogi verniki, ki so redno
pri sveti maši, so pripravljeni ostati doma, da bi lahko prišel k maši kdo, ki ima
redko to priložnost, pa si želi.
Enake omejitve bodo ostale v cerkvah tudi za velikonočne praznike. Vseeno bo
letos bolje, kot lani, ker bomo vsaj spoved in obhajilo lahko delili.
Vprašanje: Kako je ime mami od svetega Jožefa? a) Tončka ; b) Frančiška; c) Marija d) ne vemo
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Danes je papežka nedelja: 13. marca praznujemo
obletnico izvolitve papeža Frančiška. Katoliška
cerkev v Sloveniji se z veseljem in hvaležnostjo
spominja izvolitve kard. Jorgeja Maria Bergoglia na
sedež apostola Petra. Slovenski škofje, duhovniki,
redovnice in redovniki ter verniki ob tej priložnosti
svetemu očetu želijo obilo Božjega blagoslova pri odgovornem poslanstvu.
V obdobju, ko se svet sooča z epidemijo koronavirusa, posebno odmeva
najpomembnejše potovanje njegovega pontifikata. V preteklih dneh se je namreč
vrnil z obiska Iraka, v katerem je izjemno razveselil zelo preizkušane kristjane.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden je reden verouk – od daleč.
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! Čeprav je rok za 2. spraševanje potekel, se še lahko prijavite, ker smo
v posebnih razmerah. Pred veliko nočjo poskrbite za dobro spoved, na katero se
sami pripravite s pomočjo molitvenika ali
kakšnega drugega obrazca. Za spoved se je
SVETO OBHAJILO:
potrebno prijaviti. Po 21. 3. bom objavil tudi
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
nekaj terminov, ko bom v spovednici na
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
razpolago za vas, za otroke in odrasle.
cerkve lahko oddate miloščino in
si kupite kaj od verskega tiska. K
KRIŽEV POT: Hvala vsem , ki ste se že zapisali
obhajilu pristopa 20 vernikov/
in sprejeli odgovornost za vodenje te lepe
družin naenkrat ( v Kortah 4)
molitve. Vsak petek ob 18.15 in vsako nedeljo
Sveto obhajilo BOMO DELILI
ob 9.15. Ob nedeljah se je potrebno vpisat kot
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
za mašo, oziroma računam da bodo tisti, ki so
MAŠI. Če kdo potrebuje SVETO
pri križevem potu tudi potem pri sveti maši.
SPOVED naj pokliče, da se
NAŠI RAJNI:
dogovorimo za dan in uro. Gotovo
je eden od duhovnikov na
Breda Bandelj, Hrpelje, 64 let
razpolago za spoved v postnem
Marija Babič, B. Magajne 8, 94 let
času v Izoli ob petkih pred mašo
Gospod, daj jima večni pokoj!
in ob nedeljah pred mašo ob 10h.

†

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.

Vaša oljčna vejica: Korte in Izola: Ob rezanju oljčnih vejic

med 13. in 19.

marcem pomislite, da lahko vaša vejica postane dar za nekega kristjana na
gorenjskem. Prav tako vejica lovorja ali rožmarina. Posredno pa postane pomoč pri
obnovah in stroških v naši Cerkvi. Radi bomo sprejeli vaše vejice in vaše roke za
pripravo pošiljke kristjanom v Ljubljani in na
gorenjskem.
Župniji sodelujeta v akciji istrskih župnij, ki
oskrbujejo celinske župnije z oljčnimi vejicami.
Pripraviti moramo 20 tisoč vejic, ( 10 tisoč v Kortah
in 10 tisoč v Izoli) ki jih v soboto 20. marca
odpeljemo v Ljubljano in na Gorenjsko. Tamkajšnje
župnije nam poberejo prostovoljne prispevke in z
njimi lahko marsikaj uredimo v naših cerkvah.
Prav tako prosim, če imate kaj lovorja in rožmarina. Vejice lahko že doma povežete
v snope po 100 dolžine 60 – 90 cm. Rožmarin in lovor pa v šope po 10 vejic. Vejice
se bodo pripravljale in zbirale v Kortah pred župniščem in v Izoli v oljčniku pred
barako – Južna cesta. Kdor more naj pride pomagat rezat štet in vezat. Kdor reže
oljke prihodnji teden prosim če material pripelje v Izolo k baraki ali v Korte k
župnišču. Zaradi prepovedi zbiranja bomo delali na razdalji ali še bolje, da
pripeljete že kar povezane šope na zbirno mesto. Med 13. in 19 marcem!
Z zbranimi darovi bomo uredili odvodnjavanje ob cerkvi v Kortah in cerkev sv.
Dominika na tržnici v Izoli. 15 odstotkov bomo dali skavtom, ki gradimo hišo za
pisarne in zbiranje mladih v Ljubljani.
Jaz bom v oljčniku vsak dan ob 9h in ob 16h, če bo potrebno kakšna navodila, če
bo zmanjkalo materiala. Imam tudi nekaj škarij za obrezovanje in vrvico za vezanje.
V Kortah bo akcija v veroučni učilnici. Upam, da nam bo vreme naklonjeno in da
bomo uspeli povezani, čeprav narazen, narediti dovolj vejic za kristjane v Ljubljani
in na Gorenjskem. Jaz bom delal z vso močjo, vendar sam nikakor tega projekta ne
bom zmogel.
Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO molitev)
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, čeprav se zunaj
po novem lahko zbere do 10 ljudi, ki so primerno zaščiteni. Vsi
prisotni 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. V cerkvi imamo odprta okna, zaradi zračenja.
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliskacerkev.si.
Na sliki:, MIHRET ASHEBIR, rojstni dan: 6. 5. 2010
Deklica izhaja iz zelo revne družine. Starša sta ločena. Ashebir živi pri
očetu, ki je brezposeln in je ne more vzdrževati. Potrebuje pomoč za nakup
hrane in za plačilo šolanja.

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. Drugi nabiralniki v cerkvi
svetega Mavra so namenski: za misijone, za Karitas in za tisk.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola
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.

Tisk: Družina, Ognjišče
V nedeljo dan molitve za žrtve epidemije: 14.marca
2020 je v Sloveniji zaradi covida-19 ugasnilo prvo
življenje. V znak žalovanja bo to nedeljo, 14. marca
2021, na Ljubljanskih Žalah, ob 11. uri, v parku
Mihe Potočnika, potekala žalna slovesnost, s katero
se bo Slovenija poklonila spominu vseh preminulih zaradi Covida-19 in izrekla sožalje in
sočutje njihovim svojcem molitveni dan za vse žrtve epidemije.
Zbrane bosta nagovorila predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav
Zore in predsednik republike Borut Pahor.
V znak žalovanja in življenja bo ob tem v parku posajena vrba, ki jo bo blagoslovil
ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore.
Na praznik sv. Jožefa odprtje tedna in hkrati leta družine, 19. 3. ob 20. uri. V cerkvi
sv. Jožefa v Ljubljani in s prenosom na Facebooku in YouTube kanalu.
Po nagovoru nadškofa Zoreta bodo predstavniki na kratko opisali, kje vse se v
Sloveniji lahko vključimo v sopotništvo z družinami. Mnoge poti so odprte in jih niti
ne poznamo. V tednu družine želimo približati cilje in namen Leta družine.
Prenos slovesnega odprtja preko Facebooka in Youtuba. Sklep z molitvijo in
blagoslovom ob 21. uri.
Radijski misijon bo od 21. do 27. marca 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih
govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s. Marina Štremfelj,
Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. Igor Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici
in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24.
uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času
misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo
pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.

Papež Frančišek:
Iraški narod ima pravico živeti v miru, pravico ima, da ponovno najde dostojanstvo, ki mu
pripada. Njegove verske in kulturne korenine so tisočletne: Mezopotamija je zibelka
civilizacije; Bagdad je bil mesto, ki je stoletja hranilo najbogatejšo knjižnico na svetu. In
kaj jo je uničilo? Vojna. Odgovor ni vojna, odgovor je bratstvo. To je izziv za Irak, a ne le
zanj: je izziv za mnoge regije v konfliktu in, navsezadnje, bratstvo je izziv za celoten svet.
Bomo sposobni ustvariti bratstvo med nami? Ustvariti kulturo bratov?
POD ČRTO: Miha: »Med ukrepi je tudi zapora trgovin s prehrambenimi izdelki« Matej: »Pravzaprav nič hudega.
bom spet odšel na lov!« Miha: »Tudi jaz bi šel na lov, pa ne vem niti tega, kje živijo čevapi…«

