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3. NEDELJA
MED LETOM
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N. Svetega pisma

sv. Rok
Korte
sv. Maver
Malija
sv. Maver

PONEDELJEK

Korte

Angela Merici,

ustanoviteljica uršulink.

TOREK

Tomaž Akvinski, duh. c. uč.

SREDA .

Sv. Maver

PETEK
Janez Bosco, duh. ust.
salezijancev.

SOBOTA
NEDELJA
JEZUSOVO
DAROVANJE
2. 2. 2020
SVEČNICA

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

18.00 za duše v vicah
19.00 v čast sv. Angeli, za nove duhovne poklice

Korte
18.00 †† Anton in Antonija Špeh
sv. Maver 19.00 8. dan † Milan Lakošeljac, Aškerčeva 3
sv. Rok
Korte

ČETRTEK.

ura mašni namen

8.30
9.00
10.00
11.00
18.00

sv. Maver
Sv. Maver

8. dan † Milan Samec, Koper
19.00 † Marijan Čeligoj
†† iz družine Hrvatin, Korte 93
18.00 †† starši ivan in Roža Panger, †† otroci,
vnuki in pravnuki
19.00 † Joža: dar sestre kljunove namesto cvetja in
sveč ob pogrebu
19.00

1. obl. † Dario Pejić
† Barbara Glavaš

Bolnica Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija Bertoki
Marija Aliet. 18.00 za župnijsko družino
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30
9.00
10.00
18.00

Izola, Korte; leto XXVII., št. 4, 26. januar – 2. februar 2020
Verouk: je reden za vse skupine. K
jaslicam prinesite vaš adventni dar: Otroci
za otroke.

V Četrtek 30. 1. bomo pripravili
»Živahno sveto mašo«. Mnogi otroci,
mladi in odrasli igrajo razne instrumente,
s katerimi je mogoče tudi slaviti Boga.
Kdor bi želel s svojim instrumentom ali
glasom sodelovati v temu priložnostnemu ansamblu naj pride na vaje v pevsko
sobo ob 18h. Boga bomo slavili samo s preprostimi pesmicami. Pridi ne glede na

znanje igranja inštrumenta in ne glede na starost
BIRMANCI 2021: Računajte, da bo prvo spraševanje med 1. in 8. marcem.
Birmanci Korte: Bliža se vaše spraševanje pred birmo.
Mladina vabljeni na srečanje v Bertoke v petek ob 19.30
Verouk za odrasle: bo v torek 4. februarja 2020 ob 19.45.

†† Jožef, Marija in vsi †† Grosar

Bralci: 3. nedelja med letom: Matej in Milena; Svečnica: Štefan in Marija.

† Anton
† Robert Zajko, Nožed 4
†† Zalovič Jože in Slavica
†† starši Mataković in Žigić

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.

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 31. 1. 2020, od 8h do 10.00
Danes je nedelja Svetega pisma. Poiščimo to knjigo in jo dajmo na vidno mesto
v družini. Mogoče bo kdo celo napolnil svojo dušo s kakšno prebrano vrstico.
Potem knjigo »pozabimo« pospraviti in jo bomo med tednom spet vzeli v roke.
Jutri je praznik sv. Angele Merici, ki je ustanovila uršulinke. Hvala sestre
uršulinke za vašo pričevanjsko navzočnost v Izoli.
Skupina mladih zdravnikov odhaja na delovno prakso v Zambijo, v Nagomo,
kjer delujejo slovenski misijonarji. Pri njihovem delu in pripomočkih, ki jih bodo
nesli s seboj lahko sodelujemo in s svojim prispevkom naredimo za tamkajšnje
prebivalce nekaj dobrega. Pri sveti maši se nam bodo nekateri predstavili in po
sveti maši pred cerkvijo sprejeli vaš dar za zdravstveni center v Nagomi.
Vprašanje: Kje je zapisano, kar je Bog razodel človeštvu? a) Sveto pismo; b) Prešernove poezije; c)
Facebook; d) Tajni vatikanski arhivi;

Škofijsko srečanje svetopisemskih skupin bo v nedeljo, 26. 1. 2020, ob 15.00 v Vipavi v
športni dvorani ŠGV. Osrednje predavanje bo imel škof Jurij. Vabljeni verouk za odrasle in
drugi, ki vas to zanima.
Pevske vaje: v petek
SVEČNICA – Prihodnjo nedeljo prinesite sveče za blagoslov. Vsaka družina naj bi imela
nekje pri roki blagoslovljeno svečo, ki jo lahko večkrat prižgemo ob družinskih praznikih,
ob svečanih trenutkih, ob molitvi za pokojne sorodnike in ob umirajočem človeku…
Spomnimo se vseh redovnikov in redovnic, ki na svečnico obhajajo praznik posvečenega
življenja.
Priprava na krst otroka je v župnijskih prostorih Koper sveti Marko. Skupna priprava
obsega tri srečanja. Prva priprava letos začne v sredo 5. februarja ob 19.30. Pripravo lahko
starši uredite še pred rojstvom otroka. Po rojstvu ponudimo staršem varstvo otroka, da se
lahko udeležita priprave oba starša. Pred začetkom priprav se je potrebno oglasiti pri
domačem župniku.
Tisk. Imamo novo številko Družine, Ognjišča, …

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. Rok za prijavo: najkasneje do nedelje, 2. 2. 2020, na: emanuel.prijava@gmail.com

Sveta Angela Merici
Kaj si nam dala, Angela?
V tvojem času je bilo veliko bolnikov, pa nisi ustanovila
bolnišnice.
Bil je velik moralni propad, pa nisi začela z ustanovami.
Veliko je bilo sirot, pa nisi odprla sirotišnice in za vse neuke
nisi začela s poučevanjem.
Poznala si nevarnosti na romanjih, pa nisi organizirala
romarskih zavetišč. V času vojne nisi organizirala mirovnih
pobud.
Videla si potrebe v mestu in na deželi, v Cerkvi in v družbi,
med bogatimi in revnimi.
Kaj si naredila in kaj si nam dala?
V vseh teh okoliščinah si videla v človeško srce. In v njem
hrepenenje. Veliko hrepenenje, ki ga lahko izpolni samo Bog.
Prepoznavala pa si tudi Božjo ljubezen. Razodevala se ti je v
vseh okoliščinah. Iz tega si spoznala: Bog želi samo naše
dobro dobro in naše veselje. Kaj si torej naredila?
Pokazala si nam pot, novo pot. Novo in čudovito
dostojanstvo, da popolnoma pripadamo Njemu, ki nas je izbral. Po tebi je Bog zasadil Družbo. Ko
popolnoma pripadamo njemu, postajamo vsem vse: bolnim zdravilo, lačnim kruh, izčrpanim tolažba,
tavajočim svetilka, trpečim nasmeh, ujetim svoboda.
Hvala ti, Angela, da mi s svojim zgledom že toliko let praviš, da je bolj pomembno, kdo sem in komu
pripadam, kot pa kaj delam in kako sem ne/uspešna. Ob tebi sem rasla in se še vedno učim, da je Bog
dal vsakemu človeku novo in čudovito dostojanstvo božjega otroka. Izprosi mi srce kakršno je bilo
tvoje: čuteče in pozorno, polno miru in zaupanja v Gospoda, pogumno in neutrašno, kadar ga je
vzgibal Sveti Duh in vodil po novih poteh.
s. Anka Kogelnik, uršulinka

Družina v vsak slovenski dom: Skupaj rastemo in se povezujemo v največjo
slovensko družino.
2. februarja 2020 se bo založba Družina že tradicionalno zahvalila bralcem za
zvestobo z darilom, ki bo priloženo 5. številki Družine. To darilo, knjigo z recepti, ki
jih je za tednik Družina pripravil župnik Marko Čižman, lahko prejmejo tudi tisti, ki
na Družino niso naročeni, tako da izpolnijo naročilnico in prejmejo poleg knjižice še
3 naslednje izvode Družine brezplačno.
Katoliški mediji si prizadevamo, da vas informiramo, predvsem pa, da ključne
informacije in dogodke analiziramo
NAŠI RAJNI:
in osmislimo, da vam pomagamo
Milan
Lakošeljac,
Aškerčeva 3, 67 let
oblikovati pogled na stvarnost v luči
Celestina
Tuljak,
Jagodje 27, 91 let
krščanstva, da vas spodbudimo,
Khalid
Kheder,
Pregara, 77 let
opogumimo in navdušimo za
zasebno in javno življenje po
Gospod, daj jim večni pokoj!
Kristusovem zgledu in nauku

†

Papež Frančišek: Apostolsko pismo Aperuit illis v obliki motu proprio, s katerim
je sveti oče Frančišek razglasil nedeljo Božje Besede. (Izbrani odstavki)
»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma« (Lk 24,45). To je eno zadnjih dejanj, ki jih je
storil vstali Gospod pred svojim vnebohodom. Prikazal se je zbranim apostolom, z njimi
razlomil kruh in jim odprl um za razumevanje Svetega pisma. Prestrašenim in razočaranim
možem je razodel pomen velikonočne skrivnosti: po večnem Očetovem načrtu je Jezus moral
trpeti in vstati od mrtvih, da je podaril spreobrnjenje in odpuščanje grehov (prim. Lk 24,26.4647). Obljubil jim je Svetega Duha, ki jim bo dal moč, da bodo priče skrivnosti odrešenja
Odnos med Vstalim, skupnostjo verujočih in Svetim pismom je življenjsko potreben za našo
istovetnost. Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, je nemogoče doumeti Sveto pismo, prav tako pa
brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in njegove Cerkve v tem svetu ostane nedoumljivo.
Sveti Hieronim je upravičeno zapisal: »Nepoznavanje Svetega pisma je nepoznavanje Kristusa«
S tem pismom odgovarjam na mnoge prošnje, ki sem jih prejel od Božjega ljudstva, da bi
celotna Cerkev v edinosti namenov obhajala nedeljo Božje Besede. Postalo je običajno, da
skupaj živimo trenutke, v katerih se kot krščanska skupnost osredotočamo na veliko vrednost, ki
jo ima Božja Beseda v vsakdanjem življenju. V različnih krajevnih Cerkvah obstaja bogastvo
pobud, zaradi česar je Sveto pismo vedno bolj dostopno vernikom, da bi bili hvaležni za tako
velik dar, zavezani, da ga živijo v vsakdanu, in odgovorni, da zanj dosledno pričajo.
Povezava med Svetim pismom in vero vernikov je globoka. Ker vera prihaja iz poslušanja,
poslušanje pa je osredotočeno na Kristusovo besedo (prim. Rim 10,17), povabilo, ki iz tega
izvira, poudarja nujnost in pomembnost, ki ju morajo verniki nameniti poslušanju Gospodove
Besede tako v bogoslužnem dejanju kot v osebni molitvi in premišljevanju.
Potovanje Vstalega z učencema v Emavs se zaključi z večerjo. Skrivnostni Popotnik sprejme
vztrajno prošnjo, s katero se nanj obrača dvojica: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se
je že nagnil« (Lk 24,29). Sedejo k mizi, Jezus vzame kruh, ga blagoslovi, razlomi in jima ga da.
V tistem trenutku se jima odprejo oči in ga spoznata (prim. v. 31).
Iz tega prizora spoznamo, kako neločljiva je povezanost med Svetim pismom in evharistijo.
Drugi vatikanski koncil uči: »Cerkev je Sveto pismo vedno spoštovala kot Gospodovo telo
samo; saj, posebno v svetem bogoslužju, z mize Božje Besede in Kristusovega telesa
neprenehoma jemlje kruh življenja in ga daje na voljo vernikom«
Na poti sprejemanja Božje Besede nas spremlja Gospodova Mati, prepoznana kot blagrovana,
ker je verovala v izpolnitev tega, kar ji je povedal Gospod (prim. Lk 11,45). Marijin blagor je
pred vsemi blagri, ki jih je Jezus povedal za uboge, žalostne, krotke, delavce za mir in tiste, ki so
preganjani, ker je nujen pogoj vsakega drugega blagra. Noben ubog ni blagrovan, ker je ubog; to
postane, če kot Marija veruje v izpolnitev Božje Besede. Na to opozarja veliki učenec in učitelj
Svetega pisma sv. Avguštin: »Nekdo iz množice, ki ga je navdušenje posebej prevzelo, je
vzkliknil: 'Blagor telesu, ki te je nosilo.' In on: 'Še bolj pa blagor tistim, ki poslušajo Božjo
Besedo in jo ohranijo.' Kot bi rekel: tudi moja mati, ki jo blagruješ, je blagrovana ravno zaradi
tega, ker ohranja Božjo Besedo, ne ker je v njej Beseda postala meso in prebiva med nami,
ampak ker ohranja Božjo Besedo, po kateri je bila ustvarjena in ki je v njej postala meso.
Nedelja, posvečena Besedi, lahko v Božjem ljudstvu omogoči rast pobožne in marljive
domačnosti s Svetim pismom, kakor je sveti pisatelj učil že v starodavnih časih: »Kajti prav
blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ«
vir: Radio Vatikan
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 šoli pozvoni telefon. Glas: “Danes pa našega Janezeka ne bo v šolo.”
Učiteljica: “Kdo pa kliče?” “Moj oče,” se oglasi Janezek iz telefona.

