ZAHVALNA NEDELJA
dan / god

32. NEDELJA
med letom

ZAHVALNA
8.11. 2020

cerkev/ duh.

g. Silvo
g. Luka
sv. Maver

ura mašni namen

po namenu župnika
Antonietta Bonin, Medoši
za župnijsko družino

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

† Ida Čeligoj
† Lenart Kovšca, Žagolič 20
posv. Lateranske bazilike
† Ludvik Blagne
TOREK
v dober namen za potrpežljivost, blagost in
Leon veliki, papež, c. uč.
usmiljenost
ž. Janez
8. dan † Marija Strehovec
SREDA
po namenu svetega očeta
g. Luka
Martin, škof
ž. Janez
v zahvalo za milost in blagoslov v preizkušnji
ČETRTEK
v čast sv. Šarbelu za službo
Jozafat Kunčevič, škof, muč. g. Luka
ž.
Janez
† Milka Jereb in vsi ††
PETEK
†† Žagar in Bolinar
g. Luka
Stanislav Kostka, red.
ž. Janez
†† Kobal
SOBOTA.
za prednike Alandžak
g. Luka
Nikolaj Tavelić, muč.
g. Silvo
†† Aldo in Olga Ipsa, Kristjan, Boris, Marjo
33. NEDELJA
in Santina
med letom
Korte
† Antonija Bonin
15. 11. 2020
sv. Maver
za župnijsko družino
Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 13. 11. od 8.00 do 10h. Pridite z masko in
zdravi. Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo! Veliko
zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in
pošti (Trg sv. 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.
Naročene svete maše mašujem načelno na dan, ko so naročene. Če kdo želi, da
sveto mašo prenesem na čas po koroni, naj mi sporoči, seveda še prej, kot je sveta
maša opravljena.
Dar, ki ga duhovniku izročite kot dar za sveto maša je njegov oseben denar. Prosim
če osebne darove nakažete na osebni račun. Tudi svete maše ki jih mašujeta
Silvester in Luka, lahko nakažete kar na osebni račun in jima jaz potem poravnam.
Tako smo dogovorjeni. Hvala, da naročate svete maše tudi v tem času, ko se svete
maše ne morete osebno udeležiti in ste samo duhovno povezani z oltarjem
Svete maše duhovniki mašujemo sami. Po možnosti imamo cerkve odprte za
osebno molitev. Osebna molitev ni molitev skupine ali molitev rožnega venca na
glas, ampak je molitev v tišini. Maksimalno število ljudi v cerkvi je 6.

PONEDELJEK

Vprašanje: Kdo sme pristopiti k svetemu obhajilu v župniji, sedaj ko se ne more iti k maši? a) samo bolniki,, ki so
v nevarnosti da umrejo; b) Vsi verniki, ki so bili vsaj v zadnjem letu pri spovedi in nimajo smrtnega greha, če so
prej obudili kesanje in molili Oče naš ; c) samo zdravi verniki, ki so spremljali sveto mašo preko televizije; d) vsi
ljudje ne glede na to ali živijo v grehih, in ne hodijo k spovedi, saj Jezusa vsi sedaj še posebej potrebujemo.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 43, 8. – 15. november 2020
Na letošnjo zahvalno nedeljo je morda kdo v
skušnjavi, da bi Bogu ne rekel hvala, saj živimo
v letu, ki je polno preizkušenj. Če pogledamo
leto od bliže je vendarle leto polno božjih darov.
Zemlja je bogato obrodila. V župnijskem
oljčniku smo pridelali skoraj 100 litrov olja.
Hvala za pomoč v oljčniku in za vse kar pride
od vaših darov v župnijsko kuhinjo. Namen
oljčnika je druženje in pobiranje je za mnoge
praznik. Letos smo morali to narediti z
zmanjšano skupino in brez druženja, da ne bi
prenašali
SVETO OBHAJILO:
virusa.
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
Hvala
za
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
starše,
ki
cerkve lahko oddate miloščino in
letos
še
si kupite kaj od verskega tiska. V
posebno
cerkev sme vstopiti 5 vernikov
dobro
naenkrat. Če bo gneča, počakajte
delajo za vzgojo svojih otrok tudi v veri. Ne
zunaj na razdalji.
vem vsega skritega prizadevanja, ampak že to
Cerkev je odprta za osebno kar vem je res veliko. Hvala za molivce, ki se
tiho - molitev, vendar ne več kot
organizirajo in molijo vsak zase ali v skupinah.
za 6 oseb naenkrat. Cerkev je
Svet potrebuje vztrajnih molivcev. Hvala za
lahko odprta samo ko je v njej
tiste, ki ne mislijo samo nase in lastno ugodje;
nekdo, ki jo varuje.
Za zdravstveno osebje, policiste, vojake in
Sveto obhajilo v Izoli lahko
politike. Za kmete in trgovce, ki poskrbijo da
prejmete ob nedeljah od 11h do
nam nič ne manjka. Za humanitarne delavce
12h. Ob torkih ob 20h, ob
učitelje in (še bi lahko našteval – do konca tega
četrtkih ob 7h in ob 19h in ob
lista in še naprej. Hvala za vsakega od vas. Že
petkih ob 19h. V Kortah je
s tem da nosite zaščitno masko z veliko
sveto obhajilo vsako nedeljo od
odgovornosti skrbite za brate in sestre, ki so
11h do 12h in ob četrtkih ob
morda pred virusom nemočni ali drugače krhki.
18.00
Sveta spoved v Izoli je ob petkih
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji
teden je reden verouk na daljavo za vse od 18h do 19h ali po dogovoru v
spovednici.
skupine! Naj se vera zgodi v družini. Pomoč Sveta spoved v Kortah je ob
najdete na: http://sku.rkc.si/
četrtkih ob 17.30 in ob nedeljah
Ne pozabite na sveto mašo preko ekrana.
ob 10.30 v veroučni učilnici.
Uredite si prostor in pri maši sodelujte, kakor
da ste v cerkvi.

BIRMANCI! Naredite nekaj v pripravi na birmo, da vas konec virusa ne zateče
nepripravljene na prejem zakramenta. Poiščite si sveto mašo preko ekrana. Vse,
kar se verskega zgodi pridno zapisujte v liturgični zvezek, ker bodo ti vaši zapisi
glavni pokazatelj vaše pripravljenosti na zakrament.
Apostolska penitenciarija je izdala odlok, da se zaradi trenutnih razmer, ki so posledica
pandemije »covid-19« popolni odpustek za verne rajne podaljša za ves mesec november, s
prilagoditvijo dejanj in pogojev za zagotovitev varnosti vernikov.
Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride max 6 oseb naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Izola: Ob torkih ob 19h in ob četrtkih ves dan bomo imeli izpostavljeno Najsvetejše.
Priložnost za osebno molitev v cerkvi je tudi vsak dan od ponedeljka do petka od 11h do 13h ko
cerkev varuje Onja. Razen nje je lahko v cerkvi še 5 oseb.
Tisti, ki ste bolj domači z odpiranjem cerkve lahko vzamete ključe in odprete cerkev tudi ob drugih
terminih. Važno je da število molivcev ne presega 6 oseb. Družina, ki živi v istem gospodinjstvu lahko
moli tudi glasno in lahko poje. Naj se zaklene v cerkev. Za prejem svetega obhajila se lahko
dogovorite z župnikom.
V Kortah je osebna tiha molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17.30.
Priložnost za sveto spoved je v Kortah ob četrtkih ob 17.30 in ob nedeljah ob 10,30 v veroučni učilnici
Celodnevno češčenje v cerkvi svetega Mavra vsak četrtek od 7,00-19,00. Imamo
izpostavljeno Najsvetejše za osebno molitev. Lahko se pridružite, vendar v cerkvi ne sme
biti istočasno več kot 6 oseb. Z upoštevanjem korona ukrepov (maska, distanca,
razkuževanje rok).
Hrepenenje je tisto, kar deset devic spodbudi, da gredo naproti ženinu. Lahko bi
spale doma, na kavču. Pa so šle … dale so prostor odnosu, dialogu, Ženinu.
Hrepenenje je torej tisto temeljno, kar nas odpira k Drugemu in prvo, kar nas spravi
na pot, to pa ne pomeni, da nas zaščiti pred tem, da bi se na poti utrudili in izgubili
bistvo. Zato je potreben še pogled, usmerjen v pravo smer.
Apostol Pavel nam danes v drugem berilu orisuje lepoto nebeškega Jeruzalema,
kjer bomo zmeraj z Gospodom. Tam je naš cilj, tam je naša izpolnitev in dopolnitev,
zato je pomembno, da v življenjskih nočeh, ko se vse zdi pusto in prazno in ko ves
svet spi v omami, ostajamo pripravljeni, ker vemo, kam je usmerjen naš pogled.
Takrat četudi zaspimo, ostaja temeljna notranja drža budnosti, ki je vselej
pripravljena odgovoriti na tisto, kar prišepne modrost. Ona je namreč tista, ki
“opolnoči” zavpije: “Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!” Ona je tista, ki našemu srcu
pokaže skrite mimohode Gospoda, prišepne nam korak, ki vodi v svobodo,
prigovarja in vabi, da bi že tukaj živeli svatbo z Gospodom. Biti na Gospodovi gostiji
pa ni drugo kot biti v nenehnem živem odnosu z Njim. (Anja)
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.
Dar za sveto mašo se izroči osebno ali pa nakaže na župnikov osebni račun: SI56 1970
0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.
Miloščina zahvalne nedelje je za škofijo. Pomeni, kar boste dali v nabiralnik ob obisku
cerkve in kar boste nakazali na TRR za župnijo v času od 2. do 9. novembra, ( in namen ni
drugače določen) ste namenili škofiji za duhovniški dom v Šempetru, kjer je tudi nekdanji
Izolski župnik oče Tone.

Škofija Koper: Škofova zahvala na
zahvalno nedeljo

†

NAŠI RAJNI:
Berta Maglica, Soška 1, 63 let
Ivan Škerjanc, Morova 5, 68 let
Katica Vanča, Krpanova 6, 66 let

Letošnja zahvalna nedelja nam kliče v
spomin tudi besede preroka Izaija, ki
Gospod, daj jim večni pokoj!
pravi: »Ne boj se, Jakob, ne boj se, Izrael!
Ne boj se, saj te odkupim, saj te kličem po imenu: Moj si! Če pojdeš čez vodo, bom
s teboj, če greš čez reke, te ne poplavijo, če pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen
te ne bo ožgal!« (Iz 43,1-2).
Izkušnja korone nam daje priložnost in nas obvezuje, da se Gospodu zahvalimo za
zdravilna opozorila in navdihe, ki nam jih po koroni nalaga in pošilja. Kakšna škoda,
da kot družba v celoti takšna opozorila in navdihe premalo sprejemamo in
premalo upoštevamo. Spomnimo se na Joba, ki je rekel: »Dobro smo prejemali od
Boga, zakaj bi hudega ne sprejeli?« (Job 2,10).
Brez pomisleka se zahvaljujemo tudi našim civilnim oblastem in strokovnim
službam, ki tako s svojim znanjem kakor s svojimi pooblastili skrajno resno in
zavzeto pripravljajo ustrezna navodila in s svojimi napori odločilno posegajo v
potek in razvoj bolezni in nas vljudno vabijo k sodelovanju in upoštevanju njihovih
odločitev.
Zahvaljujemo se tudi našim dekanom in župnikom in vsem pastoralnim delavcem,
ki s svojo predanostjo in dobro voljo posredujejo in priporočajo predpise in
navodila, ki jih izdaja škofovska konferenca, in v skladu z njimi urejajo in
pripravljajo bogoslužja po župnijah, zlasti prve evharistične pogostitve in birme.
Zahvaljujemo se tudi vsem našim vernikom, ki z velikim razumevanjem in
dobrohotnostjo sprejemajo priporočila in navodila in se jih držijo ter potrpežljivo
prenašajo pogovore in dogovore, usklajevanja in premike za podeljevanje in
prejemanje zakramentov. »Serva ordinem et ordo te servabit!« Ohranjaj red in
red te bo ohranil! In naj od Gospoda kmalu pridejo tudi časi olajšanja! (Apd 3,20).
Nabirka letošnje zahvalne nedelje bo za vzdrževanje duhovnikov v Petrovem
domu. Čeprav duhovniški dom ni bil predviden niti opremljen za posebno nego,
želimo tudi zaradi sedanje korone vsakega duhovnika čim dlje obdržati v lastni
oskrbi in negi. S tem namenom zelo priporočam tudi nabirko zahvalne nedelje.
»Moj Bog pa vas bo z vsem, česar vi potrebujete, napolnil po svojem bogastvu v
slavi, v Kristusu Jezusu« (Flp 4,19).
Msgr. dr. Jurij Bizjak
Škof
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: Zakaj volk ne pase trave? Zato, ker mu ni potrebno. To za njega naredijo ovce.

