28. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev

28. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 †† Đuro Vukelja in starši Jozo in Anka
9.00 †† Peter Libera in Alma Bernardi
10.00 za župnijo
19.00 † Mirko Gušić

sv. Maver

19.00 1. obl. † Veljko Tešič

med letom

11.10. 2020
PONEDELJEK

Maksimiljan Celjski, muč.

Korte

TOREK
SREDA

Kalist, papež, muč.

ČETRTEK

Terezija Avilska, c. uč.

PETEK

ura mašni namen

18.00 †† Marjan Fičur, Emilija Rožec in Danica

Godina
sv. Maver 19.00 za mamino okrevanje
† Radovan Žabar in Izidor
sv. Rok 18.30
† Vid Panger
19.00 †† iz družine Blažkovič
Korte
sv. Maver 19.00 8. dan † Zdenko Šmuc, Baredi
sv. Maver

19.00 30. dan † Slavko Tonejc

SOBOTA

sv. Maver

19.00 † Marija Vicekonte, Trst

29. NEDELJA

sv. Rok

8.30 †† Jožef, Leopold in Marija in vsi †† in živi

med letom
MISIJONSKA N.

Korte
sv. Maver
sv. Maver

9.00 v čast sv. Antonu za žive in pokojne farane
10.00 † Dragica Homovec, dar Ivanka
19.00 † Agata Ivezič

Marjeta Marija Alakok,
red.

Ignacij Antiohijski, muč.

18.10. 2020

Grosar

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek 16. 10. od 8h do 10h. Pridite z masko in zdravi.
Veliko zadev lahko uredimo po telefonu: 031 318 814 , mailu: zupnija.izola@rkc.si
pošti: Trg svetega Mavra 4, 6310 Izola. Tudi meni je lepše v živo, ampak taki časi
so, ko smo lahko prijazni samo na daleč. Da smo le prijazni.
Prihodnjo nedeljo, 18. oktobra, bomo imeli v Kortah opasilo. Ne vemo kako bodo
razmere z virusom, vsekakor običajna postrežba po seti maši odpade in tudi
vsakršna dodatna kulturna prireditev. V veljavi je odlok o zbiranju največ 10 oseb,
ki danes še ne velja za svete maše, ampak za vsakršno drugo zbiranje. Kaj bo pa do
prihodnje nedelje je težko napovedat. Tudi običajni ofer prihodnjo nedeljo odpade,
ker povzroči preveč srečevanja oseb, smete pa dati malo večji dar za cerkev tistim,
ki bodo pobirali miloščino, ali v primeru da bo cerkev zaprta nakažete na župnijski
račun. Hvala za vašo skrb za cerkev in vse vaše darove.
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: Kaj lahko kristjani v župniji Izola in Korte naredijo za misijone? ( vsi odgovori so pravilni) a) Molitev ;
b) Zberemo denar c) Smo misijonarji doma, v šoli in na delovnem mestu; d) zbiramo zdravila za s. Andrejo

Izola, Korte; leto XXVII., št. 39, 11. – 18. oktober 2020
Prihodnji teden verouk odpade za vse
skupine! Naj se verouk zgodi v družini! Na žalost se je epidemiološka
Verouk = Kateheza: Izola in Korte:

situacija poslabšala in naše skupine so navadno večje kot deset. Vsaka družina naj
si med tednom vzame 15 minut, da bodo skupaj molili rožni venec. Če tega ne
znate pokličite kateheta, da vam bo dal navodila.
Škofovska konferenca daje navodilo, da se verouk ravna po šoli. Logično, kjer so
učenci iz iste šole. Mi imamo otroke iz štirih šol, različnih razredov in je tako, da
dobivajo verouk doma bolj varno. V tem tednu se bomo tudi kateheti organizirali za
verouk na razdaljo. Kako bo potekalo bodo navodila v Svetilniku prihodnji teden.
Če kdo od otrok/staršev še ni oddal kontaktnega maila na vpisnem listu za verouk,
ali če maila v 14h dneh ne bo dobil naj pošlje prosim svoje podatke na župnijo.
Hvala Bogu, da je virus dal vsaj toliko miru, da smo verouk lahko začeli, razdelili
knjige in organizirali skupine. Izkušnja od pomladi je, da se je v mnogih družinah
zgodilo veliko lepega na področju vere in verske vzgoje. Hvala staršem in nonotom
za trud in načrtno podporo na področju verske vzgoje. Kaj bodo naredili botri?
Vsekakor je situacija posebna, ko lahko nastopijo svojo službo botri. Kupi svojemu
krščencu dobro versko knjigo, pošlji mu link, moli zanj, pojdi
zanj k svetemu obhajilu …
Verouk za odrasle: odpade
Priprava na krst otroka: zaradi širjenja virusa priprava
poteka po parih pri domačem župniku.
Tisk. Izšla je nova številka Družine in Misijonskih obzorij. Misijonska
obzorja spadajo med brezplačen tisk, kot priznanje župniji, ki ima že 14
let na razdaljo posvojenih 8 otrok v glavnem v Etiopiji. Za te otroke z imeni in priimki skrbimo da imajo
plačano šolnino in dobijo vsak dan pest riža. Brez naše radodarnosti bi verjetno teh osem otrok umrlo
ali vsaj ostalo nepismenih v kriminalu ulice.
BIRMANCI! Odrasli kristjani dejavno skrbimo za vse Cerkve. »Poguglaj« in najdi
nekaj o kristjanih v Etiopiji, kjer imamo posvojene otroke, vaše vrstnike. V
prihodnjem tednu prihrani iz svoje žepnine 3,20 €. Denar boš izročil katehetu, ko se
zopet srečamo in z njim omogočil en teden šolanja in hrane enemu od vrstnikov v
Etiopiji. Kako se imenuje glavno mesto Etiopije?

Molitvene skupine: Maksimalno število molivcev je 10 oseb, na primerni razdalji in z
zaščitnimi maskami. Če jih je že 10 v cerkvi ne smeš vstopiti, ampak se moraš molitvi
pridružiti v duhu od doma.
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 pred sveto mašo

Navodila COVID 19: Pridite k sveti maši samo če ste zdravi!
Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko!
PRED 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.
Poslanica nadškofa msgr. Stanislava Zoreta v podporo ukrepom za
preprečevanje okužb s koronavirusom
Dober dan. Morda se vam zdi čudno, da vas nagovarjam z masko na obrazu. Je
čudno, če na to gledamo, kakor smo gledali takrat, ko smo maske na obrazih videli
samo pri ljudeh iz drugih kultur in drugih okolij. Danes pa v tej globalni resničnosti
koronavirusa maska na obrazu ni nič čudnega tudi pri nas.
Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki z molitvijo in prošnjo k Bogu po dpirate vse tiste,
ki so se in se še vedno z vsemi močni trudijo, da bi naše življenje v zelo
spremenjenih razmerah lahko potekalo kolikor toliko nemoteno. Večkrat slišimo, da
delajo s skrajnimi močmi. Spoštujmo njihovo delo s tem, da sledimo njihovim
navodilom.
Zahvaljujem se vsem vernikom, ki se zavedajo, kako dragoceno je naše srečevanje
pri maši in drugih obredih. Brez te bližine je naše krščanstvo podhranjeno, do neke
mere invalidno. Ker veste, da Cerkev živi v občestvu, ste sprejeli tudi nošenje
maske. Potolažen sem in pomirjen, ko pridem v različne skupnosti in vidim, da
ljudje praktično sto odstotno upoštevate navodila zdravstvene stroke in politike.
Zelo dobro vem, da nam je maska odveč in pogrešamo čas, ko smo se lahko
srečevali brez nje. Vem, da tudi vi slišite različna mnenja, ki govorijo o
nepotrebnosti maske in vseh drugih ukrepov za omejitev možnosti okužbe. Bodimo
kristjani pri odnosu do vseh teh mnenj med tistimi, ki upoštevajo razum, znanost in
strokovnost – in ta nam pravi, da je najboljše zaščitno sredstvo maska in
razkuževanje. Nevšečnost, ki nam jo morda povzroča maska, naj bo izraz
solidarnosti s tistimi, ki so zboleli in tistimi, ki se z boleznijo srečujejo pri delu.
Povabim vas, da poživimo in okrepimo molitve in prošnje za vse tiste, ki se
spopadajo z boleznijo. Na poseben način Bogu priporočajmo bolnike in tiste, ki
skrbijo zanje. Ljubeče ga prosimo za vse umrle. Tudi to oblikuje občestvo med
nami.
Hvala vam, da nosite masko, da upoštevate vse varnostne ukrepe in na ta način v
dejanjih živite ljubezen do bližnjega. Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Miloščino v naših cerkvah pobiramo po obhajilu. Tudi pri vernikih, ki so zunaj.
V Caracasu, glavnem mestu Venezuele, deluje naša misijonarka s. Andreja Godnič.
Kdor želi, je s svojo škatlico (zdravil, sanitetnega materiala ...) dobrodošel pri uršulinkah na
Kraški 2. Več na: https://www.karitas.si/dosedanja-pomoc-slovenske-karitas-v-venezuelihvala-vsem-za-darovana-sredstva-in-zdravila/

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 miloščina za župnijo. Prihodnjo nedeljo na misijonsko nedeljo je tudi miloščina za
misijone. Z zbranimi sredstvi prihodnjo nedeljo razpolaga papeška misijonska ustanova.
Redno objavijo poročilo o delitvi sredstev in obračun. Zaradi opasila v Kortah imamo
misijonsko nabirko tam 25. oktobra.
Sveta maša na začetku akademskega leta je v torek 13. 10. pri sv Ani, verjetno ob 19h

Bogoskrunstvo:
Prejšnji teden je bilo v kapeli v bolnici Izola ukradeno Najsvetejše. Niti na tabernaklju niti
na omari, kjer je bil ključ od tabernaklja ni sledov vloma. Najprej smo mislili, da je kdo od
duhovnikov umaknil Najsvetejše, ker tam že od februarja zaradi korone ni bilo svete maše.
Po poizvedbi med duhovniki je ugotovljeno, da je Jezus izginil. Gre za bogoskrunstvo, ki
kliče kristjane k zadoščevanju.
Na sestanku dekanijskih duhovnikov: 7. oktobra, smo se odločili, da bomo prosili vernike
za zadoščevanje. Vsak je povabljen, da moli molitev v spravo za bogokletje in ponovno
izrazi Jezusu navzočemu v Najsvetejšem zakramentu v naših cerkvah primerno spoštovanje
in opravičilo. Imeti Jezusa med nami v tabernaklju, posebno imeti ga v bolnišnici je za
kristjane velik privilegij in tudi odgovornost, da GA skrbno čuvamo. Kraja in onečaščanje
Najsvetejšega Zakramenta je velik greh, ki zadeva vso skupnost. Župnik Janez, ki
upravljam s kapelico v bolnici Izola sem prizadet zaradi dejanja in žalosten, da se kaj
takega lahko zgodi. Da lahko kdo nekaj naredi proti našemu Gospodu in Odrešeniku
Jezusu Kristusu, ki nas je ljubil do konca in želi biti navzoč
posebno v naših stiskah in v bolezni.
Zadoščevanje za bogoskrunstvo bomo imeli v vseh obalnih
župnijah v nedeljo 18. oktobra 2020 ob koncu svete maše. Po
zadoščevanju bomo zamenjali ključavnico na tabernaklju in vrnili
Najsvetejše v bolnico. Sedaj je kapela brez Najsvetejšega.

Izročitev Jezusovemu Srcu
Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova
izročimo tvojemu presvetemu Srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš
svojega Očeta in vsakega človeka.
Razodel si nam Očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval
samega sebe. Po svojem križu in vstajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz
roda v rod. Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse:
za tiste, ki te še ne poznajo, in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k
svojemu presvetemu Srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti.
Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja Cerkev,
ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij.
Zberi v edinost vse razkropljene otroke. Zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo
tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti.
Hvaljeno bodi tvoje presveto Srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše
zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi
se vračamo. Ti bodi naše življenje in vstajenje. Amen.
POD ČRTO: Obstajajo nekatere besede, ki jih je res težko izreči: Oprosti . Ljubim te. Ne mi več nalivat.

