25. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev

25. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 za duhovne poklice in svetost poklicanih
9.00 † Aleksander Kleva (10 let) in njegovi starši
10.00 za župnijsko družino
19.00 † Korado Buzeti

sv. Maver

19.00 ††Angel in Milka Grbac

med letom

20. 9. 2020
PONEDELJEK
Matej, ev. apostol

TOREK

ura mašni namen

Korte
18.00 †† iz družine Marijan
sv. Maver 19.00 v zahvalo in priprošnjo

18.30 †† starši Roza in Franc Plevanč in Jožef

SREDA

sv. Rok

Pij iz Pietrelcine,
spovednik.

Korte

ČETRTEK

sv. Maver

19.00 8. dan Breda Hvala, Gregorčičeva 5

PETEK
SOBOTA

sv. Maver

19.00 †† Karel in Marija Lisjak

sv. Maver

19.00 8. dan † Lucija Veselko, Šared 6

26. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 † Vilijem Samec
9.00 † Janez jug, Malija 106
10.00 za dušno in telesno zdravje
19.00 za župnijo

Anton Martin Slomšek

Kozma in Damijan, muč.

med letom

27. 9. 2020

Munda

19.00 †Jaromir Šustek
† Danijela Počkaj, Kraška 12

Slomškova nedelja
Pisarna.: Uradne ure bodo v soboto 26. 9. od 8h do
Vincencijeva zveza
10h, ker v petek sodelujem pri popravilu strehe na
dobrote nas je vsako leto
cerkvi Svetega Duha v moji rojstni župniji Podkraj.
septembra obiskala s
NIJZ je dal nova priporočila glede nošenja mask in
koledarjem. Letos to ni
zbiranja. S strani Cerkve nismo dobili novih
mogoče. So poslali samo
navodil, velja pa, da se svetih maš in verouka smejo
koledarje s položnicami,
udeležiti izključno zdrave osebe. Obveznost nošenja
da lahko nakažete
mask velja tudi na prostem, kjer se zbira več ljudi.
podporo. Hvala za vašo
Prav tako oddaja telefonske številke tudi za tiste
dobroto
zunaj cerkve. Prejšnjo nedeljo je eden od turistov
komentiral, da tisto v Izoli ni bila prava sveta maša,
ker je župnik nenehno opozarjal in gledal, kdo nima nosa pod masko in prekinjal
sveto mašo. Bodimo odgovorni! Skrb za zdravje udeležencev pri sveti maši in
njihovih domačih spada med osnovno krščansko držo: Ljubezen do bližnjega!
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: Župniji Izola in Korte imata oznanilo, ki naj bi ga prebirali vsi kristjani. Je neke vrste uradni list in
kronika dogajanja. kako je naslov našega oznanila? a) Svetnik ; b) Sveto in svet c) Oznanilo; d) Svetilnik
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Delavci, ki dobijo plačilo po tem kar
so, ne po tem kar so delali….
Verouk = Kateheza: Sestre uršulinke,
katehistinje in duhovniki bomo z veseljem
pomagali pri vzgoji za vero vaših otrok.
Osnovna vzgoja za vero je doma in z
udeležbo
pri
obhajanju
gospodovih
skrivnosti pri sveti maši, ko se hranimo z
Božjo besedo in evharističnim kruhom. Če se kdo od staršev ne čuti
kompetentnega vzgojitelja za vero imamo dve ideji za pomoč:
1. katehumenat: namenjen je tistim, ki še nimajo zakramentov uvajanja (krst,
obhajilo, birma), je pa vsebina ponovitev osnov krščanstva za odrasle. Poteka ob
sobotah zvečer v Kopru in ga vodijo izmenično štirje duhovniki. Običajno začne
marca. Ker je letos bilo oteženo zbiranje, bomo začeli s katehumenatom 10.
oktobra. Pred začetkom je potrebno obdelati gradivo, ki bi ga obdelali na srečanjih
od marca do maja. Gradivo dobite pri domačem župniku.
2. Verouk za odrasle: Gre za srečanja ob torkih zvečer v župnišču v Izoli. Gre za
pogovorno skupino ob svetem pismu in verskem življenju. Verouk poteka že veliko
let ampak smo vedno na začetku in se ga lahko udeležuješ tudi neredno. Obljubil
sem prvo srečanje 22. septembra. Zaradi poslabšanih Covid 19 razmer bomo
začetek preložili na 29. septembra, da vidimo kako bo situacija in če pridejo kakšna
nova navodila.
Prihodnji teden bo reden verouk. Otroci nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v
prostoru in sedijo na razdalji. K verouku prinesejo knjigo, zvezek, in liturgični
zvezek. To je navaden zvezek v katerega odgovarjajo na vprašanje iz Svetilnika in
s katerim spremljajo svoje življenje po veri. Liturgični zvezek v corona obdobju
pride toliko bolj v poštev. V
liturgični
zvezek
tudi
NAŠI RAJNI:
napišemo
opravičila
in
Erika Brigita (Breda) Hvala, Gregorčičeva 5, 77 let
sporočila katehetu. Nekateri
Lucija Veselko, Šared 6, 87 let
razredi nimajo knjige, drugi
Marija Gržinič, Cankarjev drev. 16a, 94 let
niti
delovnega
zvezka,
Slavko Tonejc, Grintovec 40, 74 let
liturgični zvezek naj bi imeli
Gospod, daj jim večni pokoj!
vsi od 2. do 9. razreda kot
prikaz svojega verskega
življenja. Vanj se lahko tudi na otrokovo pobudo kaj napiše, nariše, nalepi. Nekaj
kar kaže na otrokovo osebno duhovno rast in napredovanje v veri.

†

Tisk. Izšla je nova številka Družine

BIRMANCI! Danes je nedelja svetniških kandidatov Cerkve na slovenskem.
Najdi nekje na goglu seznam, izberi enega od njih in ga kratko opiši v
Liturgični zvezek. Napiši zakaj ti je ta kandidat všeč.
PEVSKE VAJE: Ja prav ste slišali. Mnogi že pogrešate pevski zbor. Mnogi
kakšno zborovsko pesem v cerkvi. Po dollllgi covid prekinitvi bodo v sredo
spet pevske vaje. Ugotovili smo, da imamo cerkev svete Marije Alietske, ki
je zaradi neuporabe polna svežega zraka in zaradi svoje akustike in
velikosti omogoča dovolj veliko razdaljo za vaje brez zaščitnih mask.
Navodila COVID 19: 17. 9. je vlada sprejela ukrep, da so od sobote naprej maske obvezne
tudi na prostem, kjer se zbira več ljudi. Tako bo tudi pri zbiranjih kristjanov, poleg
upoštevanja vseh ostalih ukrepov, obvezno nošenje zaščitnih mask ves čas, ne glede na
prostor, kjer se odvija. Svete maše se lahko udeležijo izključno zdrave osebe.
Drugi lahko spremljate sveto mašo v medijih. Cerkev se trudi biti blizu vernikom tudi v
teh razmerah, vendar je na prvem mestu skrb za zdravje kristjanov in njihovih domačih.
Hvala za razumevanje, podporo in upoštevanje navodil.
Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko!
PREDI VSTOPOM 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! Pred cerkvijo sv. Mavra, v
Kortah in pri svetem Roku imamo ozvočenje.
K obhajilu prihajate 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. 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.
VABILO: Z veseljem vas vabim na razglasitev svetega Hieronima, duhovnika in
cerkvenega učitelja, za glavnega zavetnika Škofije Koper, ki bo v soboto 26. septembra
2020 ob 10.00 v stolnici v Kopru. Slovesnost bo vodil nj. eksc. msgr. dr. Jean-Marie
Speich, apostolski nuncij v Sloveniji. Jurij Bizjak, koprski škof. Vabilo velja bolj kot
obvestilo, kajti imamo samo nekaj mest za Izolane in Kortežane. Če bi kdo šel naj se prijavi
župniku do srede. drugače priporočam molitev in spremljanje dogodka na radiu ognjišče ali
na you tube kanalu.
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.
Danes je običajna miloščina za potrebe župnije, prihodnjo nedeljo 27. 9. bo miloščina
namenjena za semenišče oz za vzgojo novih duhovnih poklicev.

Papež Frančišek:

Poslanica svetega očeta za svetovni dan molitve za skrb stvarstva
1.september 2020 (3. del)
3.Čas za počivanje
Po svoji modrosti je Bog soboto namenil, da bi zemlja in njeni prebivalci lahko počivali in
se osvežili. A danes naši življenjski slogi potiskajo planet čez njegove meje. Stalna zahteva
za rast in nenehen ciklus proizvajanja in trošenja izčrpavajo okolje. Gozdovi se redčijo, prst
je izčrpana, polja izginjajo, puščave se širijo, morja postajajo kisla in neurja močnejša:
stvarstvo ječi!
Med jubilejem je bilo Božje ljudstvo povabljeno, da počiva od običajnega dela, da zaradi
zmanjšanja običajne porabe pusti, da se zemlja obnovi, svet pa se ponovno uredi. Danes je
treba najti primerne in trajnostne življenjske vire, brez uničevanja ekosistemov, ki nas
ohranjajo.
Sedanja pandemija nas je na nek način pripeljala do odkritja preprostejših in trajnostnih
življenjskih stilov. V določenem smislu nam je kriza dala možnost, da razvijemo nove
načine življenja. Ugotoviti je bilo mogoče, kako se Zemlja zmore obnoviti, če ji dovolimo,
da počiva: zrak je postal čistejši, vode bolj bistre, živalske vrste so se vrnile na mnoge kraje,
kje jih prej ni bilo. Pandemija nas je privedla na razpotje. Izkoristiti moramo ta ključni
trenutek, da bi naredili konec nepotrebnim in uničevalnim dejavnostim in ciljem, ter gojiti
vrednote, vezi in obnovitvene projekte. Pretresti moramo svoje navade v zvezi z uporabo
energije, potrošnje, transportov in prehrane. Iz svojih ekonomij moramo odstraniti
nebistvene in škodljive vidike ter dati življenje rodovitnim oblikam trgovine, proizvodnje in
transporta dobrin.
4.Čas za popravljanje
Jubilej je čas za popravljanje izvorne harmonije stvarstva in za ozdravljanje sporazumnih
človeških odnosov.
Vabi k ponovni vzpostavitvi pravičnih družbenih odnosov, s tem da se vsakemu povrnejo
lastna svoboda in lastne dobrine ter se obsodijo tuji dolgovi. Zato ne smemo pozabiti
zgodovine izkoriščanja na jugu planeta, kar je povzročilo ogromen ekološki dolg, ki je v
glavnem posledica izropanja virov in pretirane uporabe skupnega naravnega okolja za
odlaganje odpadkov. Je čas za popravljalno pravičnost. Glede tega obnavljam svoj poziv, da
se odpišejo dolgovi najranljivejšim državam, v luči resnih posledic zdravstvene, socialne in
ekonomske krize, s katero se morajo spoprijeti zaradi covida-19. Prav tako je treba
zagotoviti, da bodo naložbe za obnovo, ki se pripravljajo in izvajajo na svetovni, regionalni
in nacionalni ravni, dejansko učinkovite, z zakonodajnimi politikami in vlaganji, ki so
usmerjeni v skupno dobro in ki jamčijo, da bodo globalni družbeni in okoljstveni cilji
doseženi.
Prav tako je treba popraviti zemljo. Obnova podnebnega ravnovesja je skrajno pomembna,
odkar se nahajamo sredi izrednega stanja. Začenja nam primanjkovati časa za to, kako se
nas bodo naši otroci in mladi spominjali. Treba je storiti vse, kar je mogoče, da se omeji
rast povprečne globalne temperature pod 1,5 stopinje Celzija, kot je to določeno s Pariškim
podnebnim sporazumom: iti čez bi bilo katastrofalno, predvsem za najrevnejše skupnosti po
vsem svetu. V tem kritičnem trenutku je nujno pospeševati znotraj-generacijsko in medgeneracijsko solidarnost. V pripravi na pomemben podnebni vrh v Glasgowu v Združenem
kraljestvu (COP 26), vsako državo vabim, da sprejme ambicioznejše nacionalne cilje za
zmanjšanje izpustov.
vir: Radio vatikan

POD ČRTO: Leto 2020 je leto, ko so roke dobile več alkohola kot jetra.

