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2. NEDELJA
MED LETOM
19. 1. 2020

PONEDELJEK

Fabijan, papež, muč.

TOREK

Agnes, Neža, dev. muč.

SREDA

Vincencij, diakon, muč.

ČETRTEK.
PETEK

Frančišek Saleški, škof, c. uč.

cerkev

ura mašni namen

†† Lojze, Frana in Lojze Žužek
†† Ana in Jožef Jerebica in Ana Fičur
vsi †† iz družine Granduč
30. dan † Marija Kleva, Malija 28a
za župnijsko družino
za vse †† iz družine Rodela in † Marija
Sv. Maver 19.00
Cunja
Korte
18.00 † Emil Grbec
sv. Maver 19.00 8. dan † Anton Kovačič, Cankarjev dr. 16a
† Drago Vouk in †† starši iz družine Mihelič
sv. Rok
19.00
in Vouk
18.00 †† Andrej in Marjan Mejak
Korte
sv. Maver 19.00 v zahvalo Jezusu in Mariji, za vse prejete
dobrote
sv. Rok
Korte
sv. Maver
Malija
sv. Maver

Sv. Maver

8.30
9.00
10.00
11.00
18.00

19.00 †† iz družine Vuga

Bolnica Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija Predloka
Marija Aliet. 18.00 †† Karlo in Angela Hrobat
Spreobrnitev ap. Pavla
Korte
18.00 †† Mariza Mejak in starši

SOBOTA

3. NEDELJA
MED LETOM
26. 1. 2020
N. Svetega pisma

sv. Rok
Korte
sv. Maver
Malija
sv. Maver

8.30
9.00
10.00
11.00
18.00

†† Angelo in Josipa Matijašič
†† Viktor in Avrelijo Felda
za Rožleta, v čast Materi Božji za zdravje
†† Nevio, Jožef in Marija Kleva
za župnijsko družino

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 24. januarja 2020, od 8h do
10.00
Danes je zunanje praznovanje zavetnika župnije Korte. Sveta maša je ob
9h. Po maši bomo imeli še malo druženja. Taki prazniki naj pripomorejo k
povezanosti v župniji. Kot ljudje in kot kristjani smo poklicani, da držimo
skupaj. Smo različni po veri in razmišljanju, ampak to različnost lahko
sprejemamo z veseljem, ker celo Bog ljubi pestrost.
Kljub župnijskemu prazniku v Kortah, sem obljubil tudi sveto mašo na Maliji,
ki bo ob 11h. Prav tako bo tam sveta maša prihodnjo nedeljo.
Vsako leto med 18. in 24 januarjem po svetu obhajamo teden molitve za
edinost kristjanov. Pobuda je v tem, da bi kristjani različnih Cerkva držali
skupaj. Da bi bili vsi eno. Pri svetih mašah in molitvah še posebej v tem
tednu vključujemo ekumenske namene.
Vprašanje: »Domačini so nas sprejeli nadvse ljubeznivo« (Apd 28,2) je geslo molitve za edinost kristjanov. Na
katerem otoku je sveti Pavel okoli leta 60 doživel brodolom in potem zapisal te besede? a) Ciper; b) Sicilija;
c) Kreta; d) Malta

Izola, Korte; leto XXVII., št. 3, 19. – 26. januar 2020
Verouk: je reden za vse skupine. K jaslicam
prinesite vaš adventni dar: Otroci za otroke.
BIRMANCI 2021: Računajte, da bo prvo spraševanje
med 1. in 8. marcem.
Birmanci Korte: srečali se bomo 19. januarja ob 8.00.
Pripravili se bomo za sveto mašo ob župnijskem
prazniku.
Verouk za odrasle: bo v torek 21. januarja 2020
ob 19.45.
»Sem Marija Novak (ime je simbolično) in želela bi
opraviti katehumenat. Zanima pa me, kako poteka
opravljanje katehumenata, kako poteka prijava, oz.vse
pomembne informacije glede tega.« Prileti na
župnijski elektronski naslov kdaj kakšna pošta, ki sem
jo še posebej vesel. V času ko Cerkev uživa zelo
majhen ugled in raznorazne škandale in pretrese so
ljudje, ki želijo postati kristjani in člani cerkve. Gospa
je izvedela, da katehumenat za obalo začne 29. 2.
2020 v Kopru. Da pa naj se prej oglasi v živo pri
župniku, za pogovor o pričakovanjih in odgovorih na vprašanja.
Bralci: 2 nedelja med letom: Tobija in Kristina; 3. nedelja med letom: Matej in
Milena
Molitvene skupine: Izola: Ob ponedeljkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k
češčenju pred sv. mašo.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17h.
Pevske vaje: v petek
Tisk. Imamo novo številko Družine, Magnifikat …
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503
Vabimo vas na duhovno - družabni vikend za samske Upanje v odnosih, ki bo od
petka, 7. februarja (18:00) do nedelje 9. februarja 2020 (14:00) potekal v Strunjanu,
v domu Stella Maris.
Program, ki ga pripravlja Skupnost Emanuel, je sestavljen iz pričevanj, pogovorov,
druženja, molitve. Število prijav je omejeno, zato pohitite s prijavo. Rok za prijavo:
najkasneje do nedelje, 2. 2. 2020, na emanuel.prijava@gmail.com

Vera in luč je mednarodno duhovno gibanje skupin oseb z
motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev in prijateljev,
zlasti mladih. "Bog je izbral to, kar je nespametno na svetu, da bi
osramotil modre; izbral je to, kar je slabotno, da bi osramotil
močne," (1 Kor 1,27).
Vera in luč temelji na prepričanju, da je vsaka oseba, tudi če je
prizadeta, poklicana, da v globini zaživi Jezusov nauk, da prejme zakramente in postane vir
milosti in edinosti za Cerkev in svet. Osebam z motnjami v duševnem razvoju pripadajo vse
pravice: da je ljubljena, sprejeta, spoštovana v svojem bistvu in v svojih odločitvah. Pripada
ji pravica do pomoči na duhovnem in človeškem področju. Pri svoji rasti potrebuje
prijatelje, ki jo spremljajo in ji pomagajo odkrivati njene darove.
Prijatelji spoznavajo ob prizadetih osebah vrednost življenja, se ob njih bogatijo in duhovno
rastejo ter se učijo sprejemati vsakega človeka zato, ker je.
Starši se v skupinah medsebojno podpirajo, si pomagajo ter spoznavajo posebne darove
svojih otrok. Za obalo se skupina srečuje v Dekanih enkrat na mesec. Vabijo nove »lučke«
in sicer v soboto 25. 1. 2020 ob 15h v župnišču v Dekanih.
SVETI ANTON: Roža v puščavi
17. januarja goduje priljubljen svetnik Anton Veliki ali Anton Puščavnik. Bil je puščavnik in asket v
puščavi. Je »oče menihov« in začetnik puščavnikov. Prek pisem je bil v stiku celo s cesarjem
Konstantinom.
Anton Puščavnik se je rodil okoli leta 251 v Komi (v Srednjem Egiptu) v bogati družini. Ko so mu
umrli starši, je v sebi začutil Božji klic. Močno so se ga dotaknile Jezusove besede izrečene bogatemu
mladeniču: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v
nebesih«. Anton je storil prav to. Ubogim je razdal podedovano premoženje, poskrbel je le za svojo
mlajšo sestro, sam pa je odšel v puščavo, kjer je živel v pokori in molitvi.Anton je dvakrat prišel tudi
v mesto Aleksandrijo: Prvič je prišel leta 311, kjer je javno oznanjal evangelij, kljub cesarjevemu
preganjanju kristjanov. S tem je želel opogumiti kristjane, nato pa se je vrnil v puščavniško življenje,
kjer dvajset let ni z nikomer spregovoril niti besedice. Drugič je prišel malo pred smrtjo, in sicer na
prošnjo škofa sv. Atanazija, da bi tam branil pravo vero zoper arijance.
Anton je s svojim zgledom puščavniškega življenja pritegnil mnogo posnemovalcev puščavnikov, po
nekaterih virih približno 6.000. Pripisujejo mu številne čudeže, napisal je tudi nekaj pisem. Umrl je
leta 356 v Gornjem Egiptu, star 105 let. Njegovo življenje je kmalu nato prvi popisal prav škof sv.
Atanazij Aleksandrijski in s tem spodbudil razcvet meništva. Pozneje pa je nastalo veliko legend, po
zaslugi katerih je pogosto prikazan poleg prašičev, kot simbol nečistosti, ki jo je junaško premagoval.
“Antonov prašiček” – tri razlage?
1. V puščavi ga je več let skušal hudobni duh z različnimi skušnjavami, a ga je Anton končno
premagal. Ker je za Jude prašič obredno nečista žival in simbol greha nečistosti, so Antona začeli
upodabljati s prašičem. »Nihče ne more priti v Božje kraljestvo, ne da bi bil skušan. Odvzemi
skušnjave in nihče ne bo odrešen.« (Anton Puščavnik, Iz Izreki svetih starcev)
2. Po drugi razlagi so v skladu z izročilom nekdaj vaščani prašiče pasli na pašnikih zunaj naselij in pri
tem eno od živali označili z zvoncem. Ta je običajno pripadala skupnosti in bila zaklana 17. januarja,
to je na god sv. Antona Puščavnika. Ta »Antonov prašiček« je zato v srednjem veku postal atribut
svetnika. Tako je sv. Anton Puščavnik postal tudi zaščitnik prašičkov, pa tudi kmetov in obrtnikov.
3. Najverjetnejša razlaga. Sv. Antona Puščavnika so močno častili člani pobožne družbe hospitalitov
ali antonianov. Darove za svoje oskrbovance so običajno zbirali sami, in pri tem držali v roki dolgo
palico z zvončkom, s katerim so opozarjali na svoj prihod. Po mestnih ulicah so jim celo dovolili
voditi prašičke, ki so jim bili podarjeni …
Umetniki sv. Antona Puščavnika najpogosteje upodabljajo s prašičkom, zvoncem in palico v obliki T.
Pogosto je obkrožen tudi z drugimi živalmi in demoni.
Je zavetnik kmetov, obrtnikov in domačih živali (zlasti prašičev). Nanj se obračajo pri kožnih
boleznih, zastrupitvah, kugi …

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST MED
KRISTJANI

CHIARINO LETO.
7. decembra se je začelo za
gibanje fokolarov posebno,
Chiarino leto.
22. januarja namreč
praznujemo stoto obletnico
njenega rojstva. Po svetu bo
veliko duhovnih, kulturnih in
drugih dogodkov in prireditev.
Tudi v Sloveniji se želimo v tem
letu zahvaliti Bogu za to veliko
ženo in učiteljico, za katero se je
decembra 2019
zaključil škofijski postopek za
beatifikacijo in kanonizacijo
Božje služabnice Chiare Lubich,
ustanoviteljice gibanja Marijino
delo oziroma fokolarov.
Prvi lep dogodek bo zelo
kmalu! Prisrčno vabimo v
Center mariapoli SPES v Planino
pri Rakeku na MUZIKAL o
Chiarinem življenju, ki bo v
soboto, 25. januarja ob 17h.
Družinski zbor iz Studenega bo
prikazal Chiarino pot od
otroštva do 23. leta, ko se je
posvetila Bogu. Ta del življenja
je še posebej pomemben za
odraščajočo mladino in otroke,
ker poudari osebni odnos
Chiare z Bogom od ranega
otroštva.

V okviru ekumenskega tedna bo ekumensko
srečanje v stolnici v Kopru v sredo, 22. januarja, ob
19.00. Rdeča nit letošnjega tedna je: "Domačini so
nas sprejeli nadvse ljubeznivo«
Na severni polobli obhajamo teden molitve v dneh
med 18. in 25. januarjem. Ta dva datuma je leta 1908
predlagal Paul Wattson, ameriški anglikanec, ki je
1909 prestopil v katoliško Cerkev. Datuma zaobjemata
teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla in imata
zato simbolični pomen (po rimskem koledarju so v
tistem času 18. januarja praznovali Sedež apostola
Petra, 25. januarja pa je praznik Spreobrnitve apostola
Pavla). Gradivo za teden molitve že dolga leta skupaj
pripravljata Papeški svet za edinost in komisija Vera in
cerkvena ureditev (Faith and Order) pri Svetovnem
(Ekumenskem) svetu Cerkva. Namenjeno je za
obhajanje tedna molitve kot tudi za druge priložnosti
čez leto, ko naj bi bilo v pomoč in spodbudo za
zasebno ali skupno molitev ob drugih ekumenskih
srečanjih. Pri njih naj bi izražali tisto stopnjo občestva,
ki je že dosežena in molili za polno edinost, ki jo hoče
Kristus. Na južni polobli obhajajo teden molitve v
bližini binkoštnega praznika, ki je prav tako pomenljiv
simbolični dan za edinost Cerkve.
Gradivo, ki je pripravljeno na svetovni ravni, je
prilagojeno za rabo na narodni ravni. Za to pri nas
poskrbi Komisija za ekumenizem pri Slovenski
škofovski konferenci v sodelovanju s predstavniki
drugih Cerkva. Zaželeno je, da vse Cerkve in
skupnosti vključijo gradivo v svoja bogoslužja.
Uporabno je tudi za biblične skupine. Študij in
pogovor naj se zaokrožita s skupnimi prošnjami.
Berila, razmišljanja in prošnje so lahko tudi
pripomoček za osebno molitev, ki naj jo spremlja
zavest, da smo povezani v občestvo z vsemi, ki po
svetu molijo zavečjo vidno edinost kristjanov. Za vsak dan je izbrano eno berilo in evangelij, ki
mu sledi kratko razmišljanje.
Za pripravo osnutka za letošnji (2020) teden molitve so bile izbrane krščanske Cerkve in
skupnosti na Malti. Poleg večinske katoliške Cerkve so na otoku navzoči še naslednji: metodisti,
anglikanci (Church of England, Church of Scotland), pravoslavni Rusi in Grki ter luterani.
Rimskokatoliška škofovska konferenca ter Ekumenski svet na Malti (Christians Together in
Malta) sta zaupala to nalogo pripravljalnemu odboru. Gradivo so izročili mednarodni skupini
pod pokroviteljstvom Papeškega sveta za edinost in Svetovnega sveta Cerkva (SSC).
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)
janez.kobal@skavt.net . (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.
POD ČRTO: V osrčju Afrike raziskovalec vpraša domorodca: »Ali je pri vas še kaj kanibalov?« Ta mu odgovori: »Nič se ne
bojte, včeraj smo pojedli zadnjega.«

