24. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

24. NEDELJA
med letom
12.9. 2021

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

PONEDELJEK

sv. Maver

19.15

8. dan † Petar Prodan, Kraška ulica 8

TOREK.

Povišanje sv. križa

Korte
sv. Maver

18.00
19.15

† Just Felda
†† Mirko Jelenkovič in družina Benčič

Žalostna Mati Božja

SREDA

sv. Maver

19.00 †† Jožef in Milka Kocjančič

Kornelij papež in
Ciprijan, škof, muč.

sv. Maver

19.00

Robert Belarmino, škof

sv. Maver
sv. Maver
Korte

SOBOTA

Korte
sv. Maver
Stična

8.00 8. dan † Jolanda Sergo, Jagodje 66
19.00 † Jože Šenk in družina
19.00 po namenu
19.00 v čast Materi Božji
19.00 v zahvalo za vse darove
za pogum, za mlade, da sklenejo
zakrament svetega zakona
8.00 † Angel Kljun
9.00 †† Aleksander Kleva in njegovi starši in
†† starši Špeh
10.00 †† Anita in Erminij Hrvatin
10.30 za Nika in njegovo družino - krst
19.00 v čast Materi Božji od zdravja, dar
Giordana

Janez Zlatousti, škof,

ČETRTEK
PETEK

25. NEDELJA
med letom
19.9. 2021

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv Jakob
sv. Maver

ura

mašni namen

8.00 †† iz družine Žužek

10.00 †† Bruno, Lučina in Mariza Mejak

10.00 8. dan † Branko Lakošeljac, Brkinska 9

19.00 † Branko Mikolj

obl. † Slavko Tonejc
†† starši Marjan in Romana Milavec

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 17. 9. od 8.30 do 10h Veliko zadev lahko
uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv.
Mavra 4, 6310 Izola). Cerkve lahko napolnimo do polovice kapacitete. To
preprosto pomeni, da je važno samo vzdrževati razdaljo v cerkvah in sicer mora biti
ta 1,5 metra. Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko
in v razdalji. Zaščitna maska mora pokrivati nos in usta. Kdor ne more zdržati s
pravilno nameščeno masko eno uro naj se udeleži svete maše zunaj na zvočniku, po
radiu Ognjišče, televiziji ali preko spleta.
Izjemoma smo svete maše v ponedeljek in v torek v Izoli premaknili za 15 minut.
Drugače res ne gre.
Prihodnjo nedeljo bomo imeli pri svetem Jakobu sveto mašo s krstom. Dobrodošli
tudi drugi verniki, saj krst in delitev zakramentov je vedno praznik celotne cerkve.
Nikoli ni privatno dejanje posamezne družine.
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Verouk = Kateheza: Začeli smo z
Urnik
Dan, ura,
veroukom. Otroci, ki še niso vpisani, naj to
Kateheze
hitro storijo pri svojem katehetu ali pri
od 3 – 5 let
sreda ali četrtek
KDP
župniku, da ne bi z zapiranjem zgubili
16.30 – 18.00
ponedeljek ali torek
kontakta.
1. razred KDP
16.30 – 18.00
Pogoji za obisk verouka: Verouk obiskujejo
2.
razred
četrtek ob 17.30
lahko zdravi otroci. Pred vstopom v učilnico
3. razred
ali cerkev se vsi razkužimo.
sreda ob 17.30
4. razred
Do 5. leta otroci ne potrebujejo zaščitnih
sreda ob 16.30
ponedeljek ob
mask.
5. razred
16.30
Od 6. do 11. leta otroci nosijo zaščitne
6. razred
ponedeljek ob 17.30
maske v zaprtih prostorih.
7. razred
Otroci in ostali udeleženci po 12. letu
četrtek ob 15.30
8. razred
četrtek ob 17.30
starosti morajo izpolnjevati pogoj PCT.
9. razred
Sreda ob 16.00
Velja enako kot v šoli.
mladina
petek ob 20h
Tudi kateheti nosimo zaščitne maske in
Korte 1 - 6
torek ob 18.00
smo vsi cepljeni. Verjamem, da ta pravila
Korte 7. 8. 9.
torek ob 17.00
hočejo zaščititi dragoceno zdravje naših
otrok in njihovih družin. Potrudili se bomo
za varen verouk in za to, kar bo za otroke najboljše.
Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine. 7. 8. in 9. razred (nad 12 let)
še ne potrebujejo pogoja PCT, ker bomo imeli verouk zunaj ali v primeru
slabega vremena bomo imeli bogoslužje v cerkvi, kjer ne velja pogoj PCT
ampak samo razkužilo, maska in razdalja.
Spremljajte Svetilnik, ker bodo tedensko prihajala
nova pravila in navodila za Izolo in Korte. Za obisk
svete maše ne velja pravilo PCT. Poskrbimo pa za
varnost. Mogoče bi tedensko obiskali sveto mašo ob
delovnikih, ko je manj ljudi in je bolj varno za prenos okužbe.
Danes v nedeljo 12. 9. bomo imeli katehetsko nedeljo. Otroci so vabljeni da k
sveti maši prinesejo šolske torbe, ki jih bomo blagoslovili in molili posebej za
blagoslov v novem šolskem in veroučnem letu. Poleg otrok bomo blagoslovili
učitelje, katehete, nonote, starše in vse, ki si prizadevajo za vzgojo in izobrazbo
naših otrok. V Kortah bomo torbe in šolarje blagoslovili nedeljo pozneje 19. 9.
Vprašanje: V današnjem evangeliju Jezus pravi: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame
…… ter hodi za menoj«. Dopolni ? a) svojo palico; b)svoj nahrbtnik; c) svojo obleko; d) svoj križ

BIRMANCI: Na župnijski spletni strani pod zavihkom verouk dobite Birmanska vprašanja
in druga navodila kako se je potrebno pripraviti na zadnje spraševanje. Nekateri ste se že
prijavili za spraševanje. Ne pozabite na verouk .

Poglej: pripravo na zakon na daljavo od 1. do 3. oktobra. Zaročenci se lahko prijavijo
preko spleta ali pa na e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si.
Več informacij o pripravi je na spletu. Na njem najdete tudi odmeve na pripravo.

Mladi vabljeni v Stično. PRIJAVE SAMO ŠE DANES. Letošnje geslo je: »Utrdi
moje korake«. Na sticna.net dobite vse informacije o 40. jubilejnem srečanju
mladih, ki bo v soboto 18. septembra, ob 10.30-21.30 ure. Za zanimiv program je
tokrat PCT pogoj. Na spletu kupite vstopnico in naročite avtobusni prevoz z našega
kraja. Po 12. 9. bodo prijave na avtobusni
NAŠI RAJNI:
prevoz zaprte, zato pohitite. (Če
Petar Prodan, Kraška 8, 76 let
potrebujete pomoč, vam bom pri tem z
Jolanda Sergo, Jagodje 66, 87 let
veseljem pomagal). Poleg spletne
prijavnice pošljite sporočilo o prijavi tudi
Gospod, daj jima večni pokoj!
župniku, ker vam bo župnija povrnila
polovico zneska vplačanega ob prijavi in zaradi informacij o avtobusnem prevozu.

Ena prošnja, kot priložnost za tiste, ki bi radi kaj naredili za
mlade. Skavti smo v Sloveniji že 32. leto. 5.300 nas je. Ker
je že 32 let problem s prostori za vodenje društva, smo se
odločili, da bomo zgradili skavtsko hišo. Sredi gradnje so se
zgodile podražitve, zato prosimo za pomoč. Vsak dar bo
dobrodošel. Lahko tudi preko telefona: SKAVTI5 ali
SKAVTI10 z sms na 1919.
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica
Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana; TRR: SI56 0214 0001
1096 119 odprt pri NLB d.d. ; koda namena: CHAR;
namen: Donacija za skavtsko hišo; sklic: SI00 88. Svoj dar
lahko izročite tudi župniku.

†

Pevske vaje Izola: V sredo po sveti maše začnemo z vajami: Agape. Dobimo vsi z veseljem
do petja in z željo po lepoti našega bogoslužja. Petje je služenje Gospodu z veseljem.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Uro molitve pred Najsvetejšim imamo ob četrtkih. Vedno pa dobrodošli za tiho osebno molitev. Tudi
za molitvene skupine velja pogoj: maska in razdalja
Sveta spoved: Za spoved se lahko prijavite po telefonu. Redno je duhovnik na razpolago ob
nedeljah in ob petkih pol ure pred vsako sveto mašo.
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v
katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. Trenutno veljavna pravila
najdete na spletni strani: http://www.katoliska-cerkev.si/ . Zunaj cerkve niso potrebne
maske, če držimo razdaljo meter in pol. Zaščitne maske niso obvezne ( se pa priporočajo,
če so jih sposobni nositi) za otroke do 6. leta starosti. Svete maše v Kortah in v Izoli imajo
možnost zunanjega ozvočenja. Če bi želeli biti pri sveti maši zunaj, je dovolj, da opozorite
duhovnika ali nekoga, ki bo vklopil zunanje ozvočenje.
Še naprej bomo delili sveto obhajilo po klopeh. Kdor želi prejeti sveto obhajilo naj vstane ali da
primerni znak. Miloščino izročite v nabiralnike ali nakažite na TRR župnije. Tudi miloščina je
znamenje sodaritve svete maše.

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, ali kdo
drug. Hvala za vaše darove in predvsem da molite za vaše duhovnike.
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.

Molitev mladih
Z mano bodi,
Gospod.
V hrupu sveta,
v tihoti srca,
v tišini noči;
ko padec boli,
ko veselje spet
vzplamti,
bodi z menoj.
Vodi me k sebi.
Vdihni Duha,
utrdi moj korak.
Samo enega,
naslednjega.
Ne prosim za več.
Amen.

Ohranimo radost v razcepljenih časih
Kristjanovo veselje je v tem, da izpolnjuje dolžnost do
Boga, dolžnost do drugega in dolžnost do sebe. Na
koncu šteje samo to, koliko smo ljubili.
Pandemija COVID-19 je precej spremenila naša
življenja. Majhen, droben virus, ki ga pravzaprav sploh ne vidimo, je s svojo
prisotnostjo presegel vse in močno opozoril nase. Prav zdaj nekateri bijejo bitko na
bolnišnični postelji, drugi so virus že premagali, spet tretji so brezobzirni in sebični
ter mislijo, da gre za zaroto. Večina upošteva ukrepe in skrbi za higieno, da bi se
virusu izognili in naredili, kar je v njihovi moči za zdravje vseh.
Kristjani nismo samotni otok, ampak čutimo odgovornost do družbe in se na tem
mestu še bolj zavedamo, kako pomembno je "timsko delo". Ja, tudi na področju
zdravja ... je pomembna kolektivna zavest, sodelovanje, zaupanje in skupno
korakanje do cilja oz. vrnitve v bolj običajen vsakdan. Informacije, ki jih dobivamo
so si včasih zelo nasprotne in nas »cepijo«. Treba je spoštovati odločitev vsakega
posameznika in hkrati narediti, kar je v naši moči za dobro vseh. V javnem prostoru
upoštevamo pravila, ki tam veljajo in poskušamo narediti še več, če se nam pravila
zdijo preohlapna. Saj ne gre za strah ampak za ljubezen.
Z mislijo, da bi znali sprejeti pravo odločitev in z željo, da bi nam bilo omogočeno
živeti vero v skupnosti, prosim vsakega posebej za odgovornost. V vsaki situaciji
ponovno razmislite, kako boste prispevali k zmanjševanju širjenja bolezni ter s tem
zaščitili sebe ter druge, morda šibkejše od vas. Vabim vas, da v pogoju PCT, ki
zaenkrat za obisk svete maše še ni zahtevan, namesto omejitve in razloga za
godrnjanje in odpad od vere, vidimo priložnost za pomoč bližnjemu in sebi. Ob
mnogih prizadevanjih za zdravje vseh se izročajmo v Božje roke in varstvo Matere
Božje od zdravja.
POD ČRTO: »Danes je učiteljica hotela vedeti, če imam kakšnega brata ali sestro,« pove Niko pri kosilu. »Ali si
povedal, da si naš edini otrok?« »Seveda.« - »In , kaj je rekla?« - »Hvala Bogu!«

