22. NEDELJA MED LETOM
dan / god

22. NEDELJA
med letom

30. 8. 2020
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
Gregor veliki, papež

PETEK
SOBOTA
Mati Terezija. redovnica

23. NEDELJA
med letom
ANGELSKA

6. 8. 2020

cerkev

sv. Rok
Korte

ura mašni namen

8.30 za duhovne poklice in svetost poklicanih
9.00 †† Štefi Ostrouška, Slavko in †† iz družine
Jug. Malija 107

sv. Maver
sv. Maver

10.00 za župnijsko družino
19.00 v čast Svetemu Duhu za pomoč pri

sprejemanju Odločitev
sv. Maver 8.00 †† iz družine Petrovič, Gušič
sv. Maver 19.00 za blagoslov in uspešno šolsko leto
sv. Rok
19.00 obl † Dragutin Javornik
sv. Maver

19.00 Bogu hvala za vse prejete dobrote

sv. Maver

19.00 za vse naše pokojne

sv. Maver

8.00 v zahvalo za srečo v nesreči

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver
drugje

8.30 8. dan † Nada Cek, dar Nelida z družino
9.00 †† Viktor Bonin in Orjana
10.00 30. dan † Velimir Mikin in Dinka
19.00 v zahvalo
za župnijsko družino

Pisarna.: V petek 4. septembra bomo imeli uradne ure od 8.00 do 10h.
Za prvi petek ne bom imel rednega obiska bolnikov po domovih in v domu za
ostarele. Zaradi korona časa je potrebna dodatna previdnost. Bolniki, ki bi želeli
spoved, maziljenja in obhajilo to lahko dobijo po posebnem postopku. Na domovih
lahko pridem z zaščitno masko in razkužilom, nekateri poskrbite tudi tako, da
pripeljete bolnika ven na kakšno teraso ali na ulico. V domu za ostarele se mora
nekdo od svojcev prijaviti za obisk, ki poteka ob določeni uri zunaj in takrat lahko
pridem seveda z ustrezno zaščito. V bolnici imajo izdelan protokol za obisk
duhovnika. Seveda mora biti bolnik in osebje seznanjen z obiskom.
Glede verouka v novem šolskem in veroučnem letu smo dobili navodila od
slovenske škofovske konference. Računamo, da bomo začeli z veroukom 7.
septembra. Prvo uro verouka se bomo srečali tudi s starši, da si izmenjamo
kontakte v primeru, da bo verouk na daljavo.
V soboto dopoldne (ob 9h začetek) prosim za pomoč pri čiščenju in urejanju
učilnic, ob koncu počitniških skupin in pred začetkom verouka.
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.

Vprašanje: Prva nedelja v septembru se imenuje tudi?
a) Angleška nedelja ; b) Angelska nedelja c) Veroučna nedelja ; d) šolska nedelja

Izola, Korte; leto XXVII., št. 33, 30. avgust – 6. september 2020

RAZPNIMO JADRA IN
UJEMIMO VETER
SVETEGA DUHA ZA NOVO
ŠOLSKO IN VEROUČNO
LETO
Verouk = Kateheza: V začetku
septembra
začnemo
z
veroukom.Čas nas je naučil, da se
glavno versko vzgojo prejme v
družini. Pomembna je vloga tudi nonotov in botrov. Poskrbite, da bodo
otroci prejeli versko vzgojo doma v družini in v Cerkvi. Pri nas začnemo z
veroukom že, ko otroci dopolnijo tri leta starosti. Seveda je verouk
prilagojen majhnim
Urnik
Dan, ura,
prvo srečanje
otrokom z učili in tudi
Kateheze
dejavnosti
otrok.
od 3 – 5 let
sreda ali četrtek
9. 9. ob 16.30:
Kateheza otrok pri
KDP
vpis skupaj s starši
16.30 – 18.00
nas letos do vključno
ponedeljek ali torek
7. 9. ob 16.30:
prvega razreda se 1. razred KDP
16.30 – 18.00
vpis skupaj s starši
imenuje
Kateheza
2. razred
četrtek ob 17.30
10. 9. ob 17.30
dobrega pastirja in
torek ob 16.00
15. 9. ob 16.00
3. razred
se navduhuje pri
ali torek ob 17.15
15. 9. ob 17,15
Montesori pedagoški
4. razred
četrtek ob 17.15
10. 9. ob 17.15
metodi. Seveda se
5. razred
sreda ob 16.00
9. 9. ob 16.00
lahko
k
verouku
6.
razred
sreda
ob
16.15
9. 9. ob 16.15
priključiš kadarkoli,
7. razred
sreda ob 17.30
9. 9. ob 17.30
tudi
v
starejšem
8.
razred
sreda
ob
17.15
9. 9. ob 17.15
obdobju.
Kdor
9. razred
petek ob 18.00
11. 9. ob 18.00
pozneje začne je na
slabšem.
Razen
mladina
petek ob 20h
11. 9. ob 20.00
verouka
k
redni
odrasli
torek 19.45
22. 9. ob 19.45
krščanski
vzgoji
Korte 1 - 7
torek ob 17.00
15. 9. ob 17.00
doma spada tudi
redna sveta maša Korte birmanci
torek ob 18.00
15. 9. ob 18.00
vsako nedeljo.

Priporočila Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze
(verouka) v katehetskem letu 2020/21
Župnijska kateheza (verouk) se začne izvajati vzporedno z osnovno šolo. Pri tem
veljajo enaka zdravstvena navodila kot v šolah.
Župnijske kateheze se udeležujejo samo zdravi kateheti in katehiziranci.
Urnik katehetskih srečanj naj bo pripravljen tako, da je med posameznimi
skupinami, ki se srečujejo v istem prostoru, vsaj 20 minut odmora, med katerim je
treba prostor temeljito prezračiti. Če je katehetskih učilnic več, naj odmori ne bodo
istočasni, da se prepreči srečevanje med skupinami.

Ob vstopu v objekt si morajo vsi razkužiti roke.
Kateheti, starši in otroci, starejši od 12 let, naj v prostoru nosijo maske.
Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter namestitve maske (
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask ). Pred uporabo
maske in po njej si je treba temeljito umiti roke. Maska mora segati od
korena nosu čez brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.
Po končani katehezi naj katehiziranci iz stavbe izstopajo posamično in pri
tem stalno ohranjajo priporočeno medosebno razdaljo 1,5 oz. 2 metra.
Kjer je mogoče, naj kateheza poteka v večjih župnijskih prostorih (župnijske
dvorane, pevske sobe, cerkev itd.) ali na prostem.
Čeprav je pomembna vera v domači družini, poskrbimo za versko življenje v župniji.
Vključimo otroke med ministrante ali druge pomočnike pri bogoslužju. Naslednja
razsežnost v krščanski vzgoji je dobrodelnost. Otroke učimo, da skrbijo za uboge otroke v
misijonih in za to, da pomagajo vrstnikom doma, bolnikom in ostarelim. Otroci imajo za
spremljanje svojega verskega življenja tako imenovani »liturgični zvezek«. Gre za navaden
zvezek za nižje letnike je dobro, če je velikosti a4. Uporabljajo ga lahko več let. Vanj
vpisujejo svete maše tudi tiste med tednom. Ker so nedeljske svete maše »obvezne« morajo
napisati tudi kje so bili pri sveti maši in če niso bili zakaj niso bili. (nič hudega, če bodo
napisali pošteno, recimo, »se mi ni dalo«) Prav tako vedno zapišejo kje so bili pri maši, če
zaradi pandemije niso mogli v cerkev in so se udeležili kakšnega obreda preko medijev.
Starši pomagajo in vpise spremljajo, ni pa potrebno podpisovati, ker otrokom verjamemo na
besedo in zaupamo njihovi poštenosti. V ta zvezek se napiše tudi opravičilo za izostanke, ki
pa ga morajo starši podpisati. Poleg tega se v ta zvezek zapiše druga liturgična sodelovanja,
pobiranje miloščine, ministriranje, romanja, pogrebe, izredne molitve … in dobrodelnost.
Npr. dal 70 centov za lačne v Etiopiji, pomagal čistiti učilnice, obiskal babico v domu,
pomagal sošolcu pri matematiki…. Karkoli boste storili, komurkoli, ker ste moji učenci,
boste meni storili, pravi Jezus. Vsa župnijska družina se veseli in podpira odločitev otrok in
staršev za duhovno rast otrok in mladine.

Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko!
Družina lahko odda samo eno telefonsko številko. Velja tudi za svete maše med
tednom! (V Izoli župnik ne pozna in si ne zapomni udeležencev svete maše)
PRI VSTOPU V CERKEV SI PRAVILNO NAMESTITE ZAŠČITNO MASKO.
POKRIVATI MORA NOS USTA IN BRADO. Masko imate nameščeno dokler ne
zapustite cerkve. K maši pridete, če nimate znakov okužbe. Upoštevate
razdaljo IN nosite maske. POSKRBITE ZASE IN ZA BLIŽNJE! Jaz bom še

vedno z vami komuniciral z razdalje. Pred cerkvijo sv. Mavra, v Kortah in pri
svetem Roku imamo ozvočenje. Tam lahko sledite sveti maši tudi brez
maske, upoštevajte pa razdaljo. Tudi sveto obhajilo vam bomo prinesli ven.
Iz župnišča si prinesite stole in jih po končani sveti maši tudi vrnete nazaj
Zunaj cerkve smete pristopiti k obhajilu brez zaščitne maske, na roko in z
razdalje. V cerkvi prihajate k obhajilu z zaščitno masko. V razdalji meter in
pol eden od drugega. Ne snemajte maske pred obhajilom! Po prejemu
svete hostije se umaknete dva metra levo ali desno, in tam šele dvignete
masko, da se lahko obhajate. Ne smete hostije odnašati do klopi. Delivec
obhajila bo upočasnil delitev obhajila, če bo potrebno.
Od obhajila se vračate po koridorju, ki omogoča razdaljo. Nikoli ne greste k
obhajilu po koridorju, po katerem se ljudje vračajo. In nikoli se ne vračajte
po koridorju po katerem ljudje prihajajo. V Kortah prihajamo po desni strani
in se vračamo po levi (Leva in desna gledano proti oltarju – se pravi kot na
cesti vozimo vedno po desni).
Miloščino v naših cerkvah pobiramo po obhajilu. Tudi pri vernikih, ki so
zunaj.
Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k
češčenju pred sv. mašo
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h.
Karitas: Do septembra ne sprejemamo in ne izdajamo oblačil, obutve in predmetov
za ponovno uporabo. Za hrano lahko pokličete župnika. Redni prejemniki dobijo
hrano in pomoč za šolske potrebščine prvo sredo v septembru. Za obisk karitas se
je treba naročiti pri Suzani 041 585 760, da se ne ustvarja gužva. Bo vsak dobil
uro. Kdor je v stiski naj se ne boji prositi. Kar imamo vam bomo z veseljem razdelili.
Ker je skladišče za obleke polno, že pol leta ne izdajamo oblek, ne moremo
sprejemati oblačil.
Ob praznovanju 30-letnice ustanovitve Škofijske karitas Koper se bomo sodelavci mreže karitas,
dobrotniki in vsi ljudje dobre volje zbrali pri sveti maši, V SOBOTO, 5. SEPTEMBRA 2020 OB 10.URI
V KOPRSKi STOLNICi MARIJINEGA VNEBOVZETJA, ki jo bo, ob somaševanju duhovnikov,
daroval predsednik Škofijske karitas Koper škof dr. Jurij Bizjak.
Po sveti maši bo v počastitev praznovanja recital, ki ga ob pesmi Tjaše Fajdiga, študentke na Kraljevi
akademiji za glasbo v Londonu pripravlja Jože Bartolj, urednik za kulturo na Radiu Ognjišče.
Ob tej priliki bo škof dr. Jurij Bizjak podelil priznanja dolgoletnim prostovoljnim sodelavcem Karitas na
področju koprske škofije.
Poglej na spletu: Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2020 - pomoč iz Slovenije, ki ljudem v Afriki
prinaša preživetje in razvoj, je v času pandemije še dragocenejša
Tisk. Izšla je nova številka Družine in Ognjišča. Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnijaizola.rkc.si/. Imamo novo spletno stran. Upam da vam bo koristna
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.
POD ČRTO: O, da bi butnil drugi val, da bi dobili še vavčerje za smučanje

