5. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev

5. NEDELJA
MED LETOM

sv. Rok
Korte
sv. Maver

9. 2. 2020

PONEDELJEK
Sholastika, dev. red..

TOREK

Lurška Mati Božja

ura mašni namen

sv. Maver

8.30 † Milka Jereb
9.00 za duhovne poklice, Korte 1b
10.00 †† Stanislav, Frančiška in Viktor Resinovič,
†† Justina in Andrej Kocjančič
18.00 † Alojz Krkoč, Prisojna 6

Sv. Maver

19.00 † Elda Dekovič

Korte
18.00 †† Antonija in Franc Kapun, Korte 82a
sv. Maver 19.00 za družino: Zala, Matej, Olivija in Maver

za vse bolne in preizkušane
†† Vilma, Viktor in vsi †† Grbec
Korte
†† Mara in Anto Jukić
sv. Maver
†† Boža Železnik, Francka Hrvatin in
Korte
Roman Hrvatin
PETEK
Valentin, duh. muč. Sv. Maver 19.00 †† Iz družine Kekič ( Sandi in Marija) in
Ražman (Ana in Rudolf)
Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija KP stolnica
SOBOTA Bolnica
Marija Aliet. 18.00 † Miro Pavlica
sv. Rok
8.30 †† Marija, Olga, Suzana Matijašič
6. NEDELJA
Korte
9.00 † Peter Fičur
MED LETOM sv. Maver 10.00 † Luciano Matika
16. 2. 2020
sv. Maver 18.00 † Marija Krže

SREDA .
ČETRTEK.

sv. Rok

19.00
18.00
19.00
18.00

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 14. 2. 2020, od 8h do 10.00
Dan po svečnici je med sveto mašo tudi blagoslov svetega Blaža. V raznih
okoliščinah se izročamo svetnikom. Ob svetem Blažu posebno molimo tudi za
zdravnike in zdravstvene delavce. V Izoli imamo radi blagoslov svetega Blaža
in ga po običaju delimo tudi nedeljo po njegovem godu.
Zaradi svečnice, svetega Blaža, Lurške Matere Božje in svetega Valentina je
mesec februar, mesec bolnikov. 11. 2. je praznik Lurške Matere Božje in
svetovni dan bolnikov. Bolnišk maziljenje, ki ga v bolezni smemo prejeti enkrat
na leto in vsakič kadar se zdravstveno stanje poslabša, spremeni. Za
zakramente je potrebno zaprositi, ker duhovniki ne vemo, kaj si kdo želi.
16. 2. ob 10h bomo tudi v župniji Izola imeli dan bolnikov. Pri tej sveti maši bo
tudi priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Pogoj je, da smo v posvečujoči
milosti. Kdor potrebuje naj prej uredi tudi spoved.
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
Vprašanje: Cerkev v torek obhaja svetovni dan bolnikov. Kje se je 11. februarja 1858 prikazala Marija, ki še
vedno z mnogimi čudeži skrbi za bolne na duši in na telesu? a) v Lurdu pod Pireneji; b) v Parizu c) v Izoli;
d) Sirakuze na Siciliji

Izola, Korte; leto XXVII., št. 6, 9. – 16. februar 2020
Verouk: je reden za vse skupine.
BIRMANCI 2021: Računajte, da bo prvo spraševanje med 1. in
8. marcem.
Birmanci Korte: Spraševanje bo v petek od 16h do 18h. Prinesite
liturgične zvezke in vse dogovorjeno kar vam prinaša točke iz
verskega življenja.
Verouk za odrasle: bo v torek 25. 2. ob 19.45.
Bralci: 5. nedelja med letom: Lidija in Cvetka; 6. nedelja
med letom: Nelida in Bogdana
Pevske vaje: v sredo

Ob godu svetega Valentina vsako leto v Kortah
pripravimo praznik za zakonske jubilante. Letos 16. februar ob 9h. Gre za
praznik zakonske ljubezni in zvestobe. Srčno vabljeni
Tisk. Imamo novo številko Družine, Misijonska obzorja
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
Škofijska gimnazija Vipava vabi na informativni dan. Predstavitev šole,
dijaškega doma in vseh dejavnosti bo v petek, 14. 2. ob 9.00 in 15.00,
ter v soboto 15. 2. ob 9.00.
V soboto, 15.2. bo ob 19. uri v dvorani zadružnega doma v Kortah predstava gledališke
skupine Kulturnega društva Domovina iz Ospa.
Nasmejali se bomo ob farsi LJUBEZEN NA PREDZADNJI POGLED
DRUŽINA V VSAK SLOVENSKI DOM: posebna ponudba
Spoštovani zbrani, ob koncu meseca verskega tiska, se vam uredništvo Družine
zahvaljuje za zvestobo in podporo. Posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile
prejemanje treh zaporednih številk tednika brezplačno. Ob tem vam Družina
podarja priložnostno darilo: kuharsko knjižico Kuhajmo z Markom Čižmanom.
V zakristiji in v župnišču so na voljo posebne naročilnice. Za izpolnjeno
naročilnico takoj prejmete knjigo. Akcija v Izoli in Kortah je podaljšana in poteka
še danes in prihodnjo nedeljo.
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: Kakšen je učinek blatne kopeli na zdravje: …. Če drugo ne koristi se malce privadiš na zemljo

Pismo bolnikom: 2. del. Jezus Kristus je v tem smislu svoji Cerkvi zapustil celo
zakrament sv. bolniškega maziljenja, katerega učinek je »združenje s Kristusovim
trpljenjem, saj po milosti tega zakramenta prejme bolnik moč in dar, da se tesneje
zedini s Kristusovim trpljenjem; bolnik je na neki način posvečen za to, da obrodi
sad z upodobitvijo po Kristusovem odrešenjskem trpljenju. Trpljenje, posledica
izvirnega greha, dobi novi smisel, saj postane delež pri Jezusovem odrešenjskem
delu« (KKC 1521). Zato se ne bojmo v bolezni sprejemati in duhovniki ne
podeljevati zakramenta bolniškega maziljenja. Velik dogodek Božjega kraljestva je,
ko bolnik prejme v zakramentu Božjega usmiljenja odpuščanje grehov, se združi s
Kristusovim trpljenjem po zakramentu bolniškega maziljenja in se posveti in združi
s Kristusom v zakramentu sv. Rešnjega Telesa. To je udejanjen Kristusov križ, je
udejanjeno odrešenje. Oskrbeti bolniku svete zakramente je tako za kristjane
enako nujno kakor oskrbeti bolniku zdravila in nego. Zato nas pri oskrbi
zakramentov bolniku ne sme nič ustaviti! Prav neodgovorno je, da tudi verni ljudje
duhovnika za podelitev zakramentov kličejo šele po večmesečni bolezni.
Zakramenti se bolniku podelijo ob začetku njegove bolezni, kakor zdravila, in
potem naj duhovnik spremlja bolnika kakor zdravnik. Bolnik pa naj sebe, kolikor
pač zmore, priporoča Bogu.
Preprečiti podelitev zakramentov bolniku je pred Bogom težek greh in odkar živimo
v verski svobodi tudi nespoštovanje civilnih določil. Tako ima v Sloveniji vsak vernik
v kateri koli, tudi državni ustanovi neodtujljivo pravico prejeti zakramente, če zanje
prosi, in tega nimajo pravice preprečiti niti najbližji sorodniki. In to tudi v primeru
nezavesti ali demence, če je iz življenja jasno in javno razvidno, da je bolnik
izpovedoval vero v Jezusa Kristusa.
Ne moremo pa si predstavljati Kristusovega križa, ne da bi ob njem stala Božja
Mati Marija. Marija je leta 1858 v Lurdu začela čudovit – in nikoli končan – obisk
bolnikov vsega sveta. Marija želi stati pod vsakim »bolniškim« križem, da bi pogled,
misel in pobožnost k njej bolnika krepila v njegovem poslanstvu trpljenja, da bi ga
uresničil kakor na križ pribiti desni razbojnik, ki ni želel v svojem trpljenju vedeti za
nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega (prim. 1 Kor 2, 2). Škoda
bi namreč bilo, da bi se trpljenje bolnikov izgubilo v nič, kakor trpljenje levega
razbojnika, ko ga pa Kristus in Marija želita tako pobožno zbrati v odrešenje vsega
sveta in trpečim, ki pridejo k njima, podeliti svoj pokoj.
Ob 28. svetovnem dnevu bolnikov naj v nas odmevajo papeževe besede iz letošnje
poslanice: »Ko enkrat prejmemo počitek in Kristusovo tolažbo, smo poklicani tudi
sami postati počitek in tolažba za brate, s krotko in ponižno držo, po zgledu
Učitelja.

družbenega sistema... Ti ljudje so vedno hodili za njim, da bi slišali njegovo besedo –
besedo, ki je vlivala upanje!«.
Na 28. svetovni dan bolnikov Jezus nagovarja bolnike, zatirane in revne, ki vedo, da so
popolnoma odvisni od Boga, in ki pod bremenom preizkušenj potrebujejo ozdravitev. Jezus
tistim, ki doživljajo tesnobo zaradi lastnega stanja krhkosti, bolečine in šibkosti, ne
postavlja zakonov, ampak jim ponuja svoje usmiljenje in tolažbo, skratka sebe tolažečega.
Jezus gleda ranjeno človeškost. Ima oči, ki vidijo, ki opazijo, saj gledajo v globino, ne
begajo v ravnodušnosti, ampak se ustavijo in sprejmejo celotnega človeka, vsakega človeka
v njegovem zdravstvenem stanju, ne da bi zavrgle kogar koli, ampak vabijo vsakega, da naj
vstopi v njegovo življenje, kjer bo začutil njegovo nežnost.
2. Zakaj Jezus Kristus goji ta občutja? Ker je On sam postal
šibek in je izkusil človeško trpljenje ter od svojega Očeta
prejel počitek. Le tisti, ki sam doživi to izkušnjo, bo znal
tolažiti druge. Težke oblike trpljenja so različne:
neozdravljive in kronične bolezni, psihične bolezni, bolezni,
ki zahtevajo rehabilitacijo ali paliativno oskrbo, različne
oblike invalidnosti, otroške ali starostne bolezni ... V takšnih
okoliščinah včasih primanjkuje človeškosti, zato je potrebno
poosebiti pristop do bolnika tako, da se k pristopu
zdravljenja doda tudi oskrba v luči celostnega človeškega
zdravljenja. Med boleznijo se oseba čuti ogrožena ne samo v
svoji telesni integriteti, ampak tudi v odnosni, intelektualni,
čustveni in duhovni razsežnosti. Zato poleg terapije
potrebuje podporo, skrb in pozornost, skratka ljubezen. Ob
vsakem bolniku stoji tudi družina, ki prav tako trpi in
potrebuje podporo ter bližino.
3. Dragi bolni bratje in sestre, bolezen vas je na poseben način postavila med tiste, ki kot
»utrujeni in obteženi« pritegnejo Jezusov pogled in njegovo srce. Od tu prihaja luč za vaše
trenutke temine, upanje za vašo pobitost. On vas vabi, da greste k Njemu: »Pridite«. V njem
boste našli moč, da boste lahko kos vsem nemirom in vprašanjem, ki se bodo v vas pojavili
v tej »temni noči« telesa in duha. Kristus nam ni dal receptov, ampak nas s svojim
trpljenjem, smrtjo in vstajenjem osvobaja zatiranja zla.

Papež Frančišek: Poslanica papeža Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov: 1. del

Med takšnim stanjem zagotovo potrebujete kraj, kjer boste našli počitek. Cerkev želi vedno
bolj in bolje postajati »gostišče« usmiljenega Samarijana, ki je Kristus (prim. Lk 10,34),
torej dom, v katerem boste našli njegovo milost, ki se odraža v bližini, sprejemanju in
lajšanju. V tem domu boste srečali ljudi, ki vam bodo, ozdravljeni po Božjem usmiljenju v
svoji šibkosti, znali pomagali nositi križ tako, da bodo lastne rane postale reže, skozi katere
boste lahko onkraj bolezni gledali obzorje ter prijeli luč in svež zrak za življenje.

Dragi bratje in sestre!
1. Jezusove besede: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal
počitek« (Mt 11,28), nakazujejo skrivnostno pot milosti, ki se razodeva preprostim in daje
novo moč utrujenim. Te Kristusove besede odražajo solidarnost Sina človekovega s
prizadetim in trpečim človeštvom. Koliko ljudi trpi v telesu in v duhu! Jezus poziva vse, naj
pridejo k njemu – »Pridite k meni!« – ter jim obljublja okrepitev in počitek. »Ko Jezus to
izreče, ima pred očmi ljudi, s katerimi se vsak dan srečuje na galilejskih ulicah: veliko
preprostih ljudi, revnih, bolnih, grešnih, obrobnih, ki jih težita breme postave in tiranskega

V to delo za okrepitev bolnih bratov in sester je postavljeno služenje zdravstvenih delavcev,
zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenega in upravnega osebja, pomočnikov in
prostovoljcev, ki s svojim kompetentnim delovanjem dajo začutiti Kristusovo navzočnost,
ki ponuja tolažbo tako, da sprejme nase bolno osebo ter oskrbi njene rane. Tudi oni so le
moški in ženske s svojimi šibkostmi in celo boleznimi. Zanje še na poseben način velja, da
»ko enkrat prejmemo Kristusovo okrepitev in tolažbo, smo tudi mi poklicani, da postanemo
okrepitev in tolažba za naše brate in sestre s krotko in ponižno držo, v posnemanju
Učenika« (Angel Gospodov, 6. julij 2014). .
vir: Radio Vatikan

Andrej Lažeta, koordinator bolniške pastorale

