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6. NEDELJA
MED LETOM
16. 2. 2020

PONEDELJEK
TOREK
SREDA .
ČETRTEK.
PETEK
SOBOTA
Sedež ap. Petra

7. NEDELJA
MED LETOM
23. 2. 2020

PONEDELJEK
Matija, apostol

TOREK
SREDA

PEPELNICA
ČETRTEK.
PETEK
SOBOTA

1. postna
nedelja
1. 3. 2020

cerkev

ura mašni namen

†† Marija, Olga, Suzana Matijašič
† Peter Fičur
† Luciano Matika
† Marija Krže
19.00 30. dan † Milan Lakošeljac, Aškerčeva 3
ni svete maše v župniji
sv. Rok
19.00 † Ernest Hrvatin in vsi †† Rupnik
sv. Maver 19.00 po namenu
ni svete maše v župniji
Bolnica Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija Izola
Marija Aliet. 18.00 za duše v vicah
sv. Rok
8.30 †† Pavelca in Lucijan Krašovec in †† iz
družine Krašovec in Štefančič
Korte
9.00 8. dan † Marija Kleva, Malija 30e
sv. Maver 10.00 †† Salaj Ignac, Mira in Anton
sv. Maver 18.00 †† Matija, Marija in vsi †† Šukljan
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver
Sv. Maver

Sv. Maver

8.30
9.00
10.00
18.00

19.00 †† iz družine Božič

Korte
18.00 †† Petaroš, Cetore 19
sv. Maver 19.00 za duše v vicah
sv. Maver 9.00 †† Ana in Ivan Gašperini
Korte
18.00 † Ivan Bernardi, Korte 127a
sv. Maver 19.00 † Nikola Kekić (dar sestra Marija)
19.00 † Friderik Bremec in †† starši
19.00 obl. † Edi Božič
Bolnica Izola 17.00 za bolnike in osebje: župnija Kp sv. Marko
Marija Aliet. 18.00 Zdenka Jagelinec
sv. Rok
8.30 † Marjo Matjašič
Korte
9.00 †† Ana in Franc in †† iz družine Novak
sv. Maver 10.00 † Anita Hrvatin
sv. Maver 18.00 za župnijsko družino
sv. Maver
Sv. Maver
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POST JE ČAS MILOSTI
Verouk: v prvem tednu so počitnice
potem je reden verouk. Na pepelnico v
sredo verouk odpade. Se pa učenci
udeležijo svete maše s pepeljenjem.
BIRMANCI 2021: Računajte, da bo prvo
spraševanje med 1. in 8. marcem.
Birmanci Korte: Spraševanje je bilo v petek od 16h do 18h. Na spraševanje ni prišel nihče
od birmancev. Ugotavljam, da niso zainteresirani za prejem tega zakramenta. Čakal sem vas
dve uri, sedaj pa vi poskrbite kako boste rešili ta problem. Opravičilo, da niste vedeli ne
zdrži, ker birmanci so kristjani in kristjani spremljajo obvestila zapisana v oznanilu.
Nobenega drugega obvestila ne boste prejeli.
Verouk za odrasle: bo v torek 25. 2. ob 19.45.
Bralci: 6. nedelja med letom: Nelida in Bogdana; 7. nedelja med letom: Nadja in
Tatjana; 1. postna nedelja: Željko in Romana
Pevske vaje: v sredo med počitnicami ne bo vaj. Na pepelnico pojemo pri sveti
maši. Potem so vaje.
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
v Izoli imamo vsak petek in vsako nedeljo pred sveto mašo križev pot. Skupine in posamezniki, ki
vodite to lepo molitev se vpišete na list na mizi za oznanila.

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 …

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 28. 2. 2020, od 8h do 10.00
V prihodnjem tednu sva oba z Lukom odsotna, ker so šolske počitnice in
morava iti na smučanje.
16. 2. ob 10h imamo v župniji Izola 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.

Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
NAŠI RAJNI:
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola,
Marija Kleva, Malija 30e, 89 let
TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
Mirjam Menis Tonin, Smrekarjeva 39, 62 let Ob prazniku svetega Valentina in ob
jubileju imamo v Kortah običajni
Gospod, daj jima večni pokoj!
ofer za cerkev.

Vprašanje: Na pepelnico se udeležimo svete maše, da pokažemo da resno začenjamo pripravo na veliko noč.
Glavni simbol pepelnice je? a) pustni krof; b) duhovnik mašuje z masko; c) pepel; d) Šunka in hren;

Svetovni molitveni dan žensk bo v četrtek 5. marca v župniji Koper sveti
Marko.

†

Vaša oljčna vejica:. Župnija Korte sodeluje v akciji istrskih župnij, ki oskrbujejo
celinske župnije z oljčnimi vejicami. Pripraviti moramo 20 tisoč vejic, ki jih v soboto
28. marca odpeljemo v Ljubljano z okolico. Tamkajšnje župnije nam poberejo
prostovoljne prispevke in z njimi lahko marsikaj uredimo v naših cerkvah.
Kortežanom bomo tudi letos pomagali iz Izole. Vejice naj bodo kolikor je mogoče
sveže. Nagovarjamo vas, da bi vsaj delno pustili obrezovanje oljk za tisti teden po
22. marcu. Prav tako prihranite, če imate kaj lovorja in rožmarina.

POSTNA POSTAVA ZA LETO 2020: Molitev, post in miloščina
Postni čas se začne s pepelnično sredo. Naj bo to res čas milosti, duhovne
poglobitve in dobrih del. Naj bo čas milosti, božje bližine in povečane ljubezni.
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na
pepelnično sredo (letos 26. februarja) in na veliki petek (letos 10. aprila). Ta dva
dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post
veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa
smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali
ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Otroci in zdravi starejši so povabljeni da se vadijo v postnih držah. Kadar je praznik
(cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb
…), post in zdržek odpadeta.
Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za
petke zunaj postnega časa.

Karitas: Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z
ljudmi v stiskah. Slovenska karitas je za letošnji post pripravila naslednja povabila:
preventivno spodbudo 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV
Evrope, vabilo k poglobitvi postnega časa ter postno kocko za otroke.
1.Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola
Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo,
26. februarja in se zaključila na veliko soboto, 11. aprila 2020.
Za zdravje in zdrave odnose. Geslo vsakega izmed nas vabi,
da smo doma, na cesti, pri delu v službi in v družbi odgovorni
brez alkohola in drugih drog. Želimo si zdravja in zdravih
odnosov v družinah.
2.Dobrodelna akcija za pomoč JV Evropi: Ljudem ki se zaradi brezposelnosti, nizkih plač
ali pokojnin znajdejo v hudih stiskah, prav naša pomoč, za katero so zelo hvaležni, prinaša
upanje! V Gramshu v Albaniji podpiramo nakup zdravil in sanitarnega materiala za preko
1.100 oseb, ki jim sestre pomagajo v ambulanti ali pa z nego na domu ter pri opremi hiš
najrevnejšim družinam. V Srbiji Karitas pomaga preko 740 družinam s paketi s hrano in
higienskimi pripomočki ter z nego starejših na domu. V BiH podpiramo delovanje ljudske
kuhinje v Sarajevu in Zenici za dnevni obrok preko 250 oseb. V Makedoniji pa pomagamo
650 gospodinjstvom z osnovnimi potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo.
3.Poglobimo postni čas: V letošnjem postu smo na Slovenski karitas pripravili gradiva za
oblikovanje svetih maš ob petkih, da bi stopil na pot odpovedi in se v tem času odprl za
Boga in za druge.
V gradivu je na voljo tudi križev pot mladega dekleta, ki mu je prometna nesreča katere
povzročitelj je bil voznik pod vplivom alkohola, za vedno spremenila življenje. Pripravili
pa smo tudi katehezo za mlade: Odpoved postane dar, ter delavnico za zakonce kot

spodbudo za pogovor med zakoncema oz. gradivo za srečanje zakonske skupine z
naslovom: Najin odnos do alkohola.
4. Postna kocka: V sodelovanju z revijo Mavrica s postno kocko pripravljamo izziv za
otroke in starše. Vsak večer bodo otroci in starši izbirali med šestimi aktivnostmi na kocki,
v katerih se bomo brusili naslednji dan.
Vsa gradiva so v elektronski obliki na voljo tudi na: http://www.karitas.si/post

Papež Frančišek: Poslanica papeža Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov: 2. del
4. Dragi zdravstveni delavci, vsak preventivni, terapevtski in raziskovalni diagnostični
poseg, zdravljenje ter rehabilitacija je namenjen bolni osebi, pri tem je samostalnik
»oseba«, kar pomeni, da ima prednost pred pridevnikom »bolna«. Zato si pri delu vedno
prizadevajte za spodbujanje dostojanstva in življenja vsake osebe in ne popustite
nobenemu dejanju evtanazijskega značaja, zdravniški pomoči pri samomoru ali pri
prekinitvi življenja, tudi ko gre za neozdravljivo bolezen
Ko se soočate z omejitvami in celo neuspehi medicinske znanosti pred vse bolj
problematičnimi kliničnimi primeri in neugodnimi diagnozami, ste poklicani odpreti se
presežni dimenziji, ki bo lahko vašemu poklicu nudila poln smisel. Spomnimo se, da je
življenje sveto in pripada Bogu, zato je nedotakljivo in si ga nihče ne more prisvajati.
Življenje je treba sprejeti, zaščititi, spoštovati in mu služiti od njegovega začetka do konca:
to hkrati zahtevata tako človeški razum kot vera v Boga, stvarnika življenja. V nekaterih
primerih je za vas ugovor vesti nujna odločitev, če želite dosledno izrekati »da« življenju in
osebi. Vaša strokovnost, ki jo bo poživljala krščanska ljubezen, bo vsekakor najboljša
služba resnični človekovi pravici, pravici do življenja. Ko ne boste mogli več zdraviti, boste
še vedno lahko poskrbeli za dejanja in postopke, ki bodo bolniku nudili udobje in olajšanje.
Na žalost v nekaterih vojnah in nasilnih spopadih napadajo zdravstvene delavce in
strukture, ki sprejemajo in pomagajo bolnikom. Na nekaterih področjih politična oblast
hoče v svojo korist manipulirati z zdravstveno oskrbo in tako omejevati zakonito
avtonomijo medicinske stroke. Dejansko pa napadanje tistih, ki se posvečajo služenju
trpečim članom družbe, ni v korist nikomur.
5. Na ta 28. svetovni dan bolnikov mislim na naše številne brate in sestre po vsem svetu, ki
nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, saj živijo v revščini. Zato se obračam na
zdravstvene ustanove in vlade po vsem svetu, naj zaradi ekonomskega vidika ne
zanemarjajo socialne pravičnosti. Upam, da bomo z združitvijo načel solidarnosti in
subsidiarnosti lahko sodelovali, da bi vsi imeli dostop do ustrezne oskrbe, ki bo ohranjala in
ponovno vzpostavila zdravje. Iz srca se zahvaljujem vsem tistim prostovoljcem, ki služite
bolnikom, s čimer pogosto nadomestite strukturne pomanjkljivosti in tako s svojimi dejanji
nežnosti in bližine odsevate podobo Kristusa, Dobrega Samarijana.
Blaženi Devici Mariji, zdravju bolnikov, izročam vse, ki nosijo breme bolezni skupaj z
njihovimi družinami, kakor tudi vse zdravstvene delavce. Z ljubeznijo vsem zagotavljam
svojo bližino v molitvi ter iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov.
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: Zdaj bom pa hodila, je razložila pobožna ženska
- Kaj se je zgodil čudež?
– Ne ampak vespo so mi ukradli

