11. NEDELJA MED LETOM
K maši pridete, če nimate znakov okužbe. Upoštevate razdaljo ali nosite maske.
Za razkuževanje in lastno varnost skrbite sami. Zdaj že znate. Jaz bom še vedno z
vami komuniciral z razdalje. Ker nisem siguren, da nisem kužen, vam ne bom
podal roke in se vam bom izmikal. Prosim za razumevanje.
dan / god
cerkev
ura mašni namen

11. NEDELJA
med letom

14. 6. 2020
PONEDELJEK
Vid, muč.

TOREK

† Milka Prodan
†† Fabio in Marija Babič
za župnijsko družino
†† Miklavčič, Štajduhar, Tuljak in Giugovaz

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30
9.00
10.00
20.00

sv. Maver

20.00 †† Rafaela in Giovanni Šavron
30. dan † Stanko Glavić, Ivana Regenta 19
† Alojz Krkoč, Prisojna pot 6
Sirotič Karlo in Nina
20.00 ††
za zadoščevanje za grehe Slovenije
19.00 †† Matija in Ana Grbec, Korte 70a
20.00 za Markota
19.00 †† Marija, Viktorija in Frančiška r. Kaligarič
20.00 † Karel Tavčar, †† starši in †† sestre

sv. Maver 20.00

SREDA

sv. Rok

ČETRTEK
PETEK
Srce Jezusovo
SOBOTA

sv. Maver
Korte
sv. Maver

Korte

Marija Aliet.
Marijino
brezmadežno Srce
Rok
12. NEDELJA sv.Korte
med letom
sv. Maver
21. 6. 2020
sv. Maver

Ivan in Nadja Štokovac, Ester Hrvatin,
20.00 ††
Mario in Albina Božič

8.30 †† Emica Pugelnik in starši
9.00 za † Vesno, Korte 44
10.00 za župnijsko družino
20.00 za zdravje

Župnijska pisarna: Pisarna je zopet odprta v petek od 8h do 10h. Vzdržujemo
razdaljo, maska ni potrebna. Še vedno lahko za naročilo maš uporabljate
medije. Ko naročate sveto mašo, bomo vedno potrdili prejem s povratnim sms
ali mailom.
Bolniki, ki želijo sveto spoved in druge zakramente lahko pokličejo, morajo pa
biti zaščiteni. Tudi sam pridem na obisk zaščiten. V bolnici in domu starejših še
vedno lahko pokličete samo za nujne primere.
Prihodnjo nedeljo preidemo na večerne svete maše ob 20h. Začenjamo zopet z
mašami pri svetem Roku in sveti Mariji Alietski. Spovedovanje pri svetem Roku
bo zunaj za cerkvijo. V cerkvi med mašo si nadenite maske ali ustvarite
razdaljo. Predvsem bodite odgovorni da ne bi nehote povzročali širjenja virusa.
Vprašanje: Kolikokrat v življenju gremo lahko k prvemu obhajilu a) enkrat v življenju; b) Vsakokrat ko smo pri
sveti maši in smo zato pripravljeni; c) ; Vsakokrat ko smo pri sveti maši in smo zato pripravljeni vendar samo
enkrat v enem dnevu; d) Vsakokrat ko smo pri sveti maši in smo zato pripravljeni vendar največ dvakrat v istem
dnevu, če smo dvakrat v istem dnevu pri sveti maši.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 23, 14. – 21. junij 2020
Verouk: Spričevala so še na razpolago v župnišču. V Kortah dobite
spričevalo lahko vsakokrat, ko je tam sveta maša.
Prav je, da vsi veroučenci poskrbijo za spoved ob koncu korona časa in
pred počitnicami. V torek in v petek bom na razpolago za sveto spoved ob
19h. V veroučni učilnici.
Za nekatere učence še nismo uspeli napisati spričeval. Bodo na razpolago
v tem tednu. Posebej vabljeni na zaključno uro, po spričevala in na
sladoled:
5. razred ima verouk v sredo ob 17.30,
6. razred ima verouk v sredo ob 16.30
Prvoobhajanci: Letos imamo prvo obhajilo v
več delih. Nekateri so že prejeli prvo
obhajilo. Ostali za katere starši menijo, da so
pripravljeni imamo prvo obhajilo še
prihodnjo nedeljo, v Kortah in v Izoli. Za te
prvoobhajance bo praznik prve spovedi in
priprava na prvo obhajilo v petek 18. junija.
V Kortah se dobimo ob 17h. Prvo spoved in
praznik bo pripravil Luka.
V Izoli se dobimo v petek ob 18h. Za prvo
spoved in vaje za nedeljo bova poskrbela
župnik in Snježana
Birmanci: Svojo vero lahko spet živite tudi z
rednim obiskom cerkve.
Spoved: Zaenkrat spovedujemo v veroučnih
prostorih, v Izoli ob petkih eno uro pred mašo,
v Kortah ob nedeljah pol ure pred mašo. G.
Silvo ob nedeljah spoveduje pri sv. Roku za
cerkvijo in pri sv. Mavru v svoji spovednici,
ki jo je mogoče s folijo pregraditi, da ne pride
do prenosa virusa. Pustimo vrata odprta, ko
nismo pri spovedi. Uporabimo razkužilo za roke.

Spet začenjamo v cerkvah: Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po
maši. V četrtek vabljeni k češčenju pred sv. mašo
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h

Naša Aine bo spet odprla cerkev svetega Mavra za molitev in za turiste. Vsak dan med
tednom od 11h do 13h. Če kakšen dan ne bo mogla, bo cerkev zaprta oziroma se lahko za
dežuranje javi kdo drug. Hvala Aine in vsem, ki boste v cerkev prihajali kot molivci in
opozorili vaše turiste, da lahko obiščejo Jezusa. Turiste lahko povabite tudi k sveti maši.
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.
Karitas: Ne sprejemamo oblačil ker moramo prostore uredit in prej malo razdelit kar
se je nabiralo v preteklih mesecih. Hrano zopet delimo po dogovoru z župnikom ali
Suzano.
Tisk. Izšla je nova številka Družine in Misijonska obzorja. Poiščite Svetilnik na internetu:
http://zupnija-izola.rkc.si/
POVABILO K MOLITVI ZA DOMOVINO: Ob 30-letnici slovenske demokracije in ob
29. rojstnem dnevu naše države tudi letos, že desetič po vrsti, vabimo, da se pod
geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO - S TEBOJ BOMO ZMOGLI pred dnevom
državnosti molitveno povežemo v devetdnevnici za domovino, ki bo potekala od
16. do 24. junija 2020.
Študentski dom v Ljubljani: na spletni strani jfg.stanislav.si

Papež Frančišek
Nadaljujemo našo katehezo na temo molitve. Prva Mojzesova knjiga nam preko
dogodkov moških in žensk oddaljenega časa pripoveduje zgodbe, v katerih lahko
vidimo svoje lastno življenje. V ciklusu očakov najdemo tudi zgodbo o človeku, ki
je iz svoje zvitosti naredil najboljšo odliko: Jakob. Svetopisemska pripoved nam
govori o težkem odnosu, ki ga je Jakob imel s svojim bratom Ezavom. Od malega
je med njima bilo rivalstvo in tudi pozneje ne bo nikoli preseženo. Jakob je
drugorojenec, bila sta dvojčka, a s prevaro mu uspe dobiti od očeta Izaka blagoslov
in dar prvorojenca (glej 1 Mz 25,19-34). To je samo ena v dolgi vrsti prebrisanosti,
ki jih je zmožen ta brezobziren človek. Tudi ime Jakob pomeni nekoga, ki se ne
premika naravnost, pomeni zvitost pri gibanju.
Prisiljen je zbežati daleč stran pred bratom in zdi se, da mu v življenju uspe vsak
podvig. V poslih je spreten: zelo obogati in postane lastnik ogromne črede. Z
vztrajnostjo in potrpežljivostjo mu uspe poročiti se z najlepšo hčerko Libanona, v
katero je bil zares zaljubljen. Jakob, kot bi rekli v modernem jeziku, je človek, ki
»se je naredil sam«, z iznajdljivostjo, zvitostjo mu uspe osvojiti vse, kar si zaželi. A
nekaj mu manjka. manjka mu živi odnos z lastnimi koreninami.
Nekega dne začuti tožbo po domu, po svoji deželi, kjer je še vedno živel Ezav, brat,
s katerim je vedno bil v slabih odnosih. Jakob se poda na pot in opravi dolgo
potovanje s karavano z mnogimi osebami in živalmi, dokler ne pride do zadnje
postojanke, k reki Jabok.
Tukaj nam Prva Mojzesova knjiga ponudi nepozabno stran (glej 1 Mz 32,23-33).
Pripoveduje, da očak, potem ko so reko prečkali vsi njegovi ljudje in vse živali, ki
jih je bilo veliko, ostane sam na tujem bregu. In razmišlja, kaj ga čaka naslednji
dan, kako se bo odzval njegov brat Ezav, kateremu je odvzel prvorojenstvo.

Jakobova glava postane vrtinec misli. In medtem ko se zmrači, ga nenadoma zgrabi
nek neznanec in se z njim začne bojevati. Katekizem pojasni: »Duhovno izročilo
Cerkve je iz te pripovedi ohranilo simbol molitve kot boja vere in zmage
vztrajnosti« (KKC 2573).
Jakob se je bojeval vso noč, ne da bi se pustil svojemu nasprotniku. Na koncu
zmaga, a ga je njegov tekmec udaril v kolčni sklep in od takrat bo vse življenje
šepal. Skrivnostni bojevnik povpraša po očakovem imenu in mu pravi: »Tvoje ime
ne bo več Jakob, temveč Izrael.« Ne boš več človek, ki hodi tako, ampak naravnost.
Spremeni mu ime, spremeni mu življenje, spremeni mu držo. »Imenoval se boš
Izrael, kajti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal« (1 Mz 32,29). Tudi
Jakob ga vpraša: »Povej mi tvoje ime.« A ta mu ga ne pove, ampak ga blagoslovi.
In Jakob spozna, da je srečal Boga »iz obličja v obličje« (1 Mz 32,30-31).
Boriti se z Bogom: metafora molitve. V drugih primerih se je Jakob pokazal kot
sposoben pogovora z Bogom, ko ga je čutil kot prijateljsko in bližnjo navzočnost.
A tisto noč, iz boja, ki je trajal dolgo in v katerem je bil skoraj premagan, očak
pride spremenjen. Spremeniti ime, spremeniti način življenja in spremeniti
osebnost. Je spremenjen. Enkrat ni gospodar situacije, njegova zvitost ne pomaga,
ni več človek strategije in izračuna. Bog ga povede k njegovi resnici smrtnika, ki
trepeta in se boji, kajti Jakoba je v boju bilo strah. Enkrat Jakob nima ničesar
drugega pokazati Bogu kakor svojo šibkost in nemoč, tudi svoje grehe. In takšen
Jakob prejme od Boga blagoslov: šibak in ranljiv, a z novim srcem. […] Prej je bil
zaverovan vase, zaupal je v svojo zvitost. Bil je človek, nedostopen za milost,
neodziven za usmiljenje, ni vedel, kaj je usmiljenje. Bil je samo on. »Tukaj sem
jaz! Zapovedujem jaz!« Ni potreboval usmiljenja. A Bog je rešil, kar je bilo
izgubljeno. Dal mu je razumeti, da je bil omejen, da je bil grešnik, ki je potreboval
usmiljenje, in ga je rešil.
Vsi mi imamo sredi noči srečanje z Bogom, v noči našega življenja, v mnogih
nočeh našega življenja, temne trenutke, trenutke greha, trenutke dezorientiranosti.
Tam je srečanje z Bogom, vedno. Presenetil nas bo v trenutku, ko tega ne bomo
pričakovali, ko se bomo znašli zares sami. V tej isti noči, ko se bomo borili proti
neznanemu, se bomo ovedli, da smo zgolj ubogi ljudje, dovolil si bom reči
»siromaki«, a ravno takrat, v trenutku, ko se čutim kot siromak, se ne smemo bati,
kajti v tem trenutku nam bo Bog dal novo ime, ki bo vsebovalo smisel vsega
našega življenja; spremenil nam bo srce in dal nam bo blagoslov, namenjen
tistemu, ki se je pustil bojevati z Njim. To je lepo povabilo, da se Bogu pustimo
spremeniti. On ve, kako to storiti, saj pozna vsakega med nami. »Gospod, ti me
poznaš. Spremeni me.
vir: R V
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: - Kako to, da si danes na kavo v restavracijo prinesla likalnik?
Vedno, ko sem odšla od doma, sem se morala vrniti takoj nazaj, ker se nisem spomnila, ali sem
izključila likalnik. Zdaj likalnik nosim s seboj in lahko pijemo eno dooolgo kavo.

