4. NEDELJA MED LETOM
dan / god
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med letom

sv. Maver
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sv. Maver
sv. Maver

31. 1. 2021

Maver
PONEDELJEK sv.
sv. Maver
sv. Maver
TOREK
JEZUSOVO
DAROVANJE SVEČNICA

SREDA

Blaž, škof, muč.

ČETRTEK
prvi PETEK .
Agata, dev. muč.

sv, Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv. Maver

ura mašni namen

za župnijo
za duše v vicah
† duhovnik Jožko Berce
† Adelka
17.00 za Tončka, za zdravje in blagoslov
18.00 †† iz družine Stipančič in Božič
8.00 v zahvalo za naše uršulinke in vse posvečene
10.00 † Stanko Zalovič, Livade11, 61 let
17.00 † Emil Rota in starši
18.00 v čast Materi Božji za zdravje za Markota
8.00 v čast svetemu Jožefu, za družino
18.00 † Alojz Krkoč, Prisojna 6
8.00 po namenu
17.00 † Robert Zajko
18.00 † Marija Žagar
8.00 za nerojene otroke
17.00 † Peter Mejak in starši
18.00 za vero in zdravje vseh v družini
8.00
9.00
10.00
18.00

prva SOBOTA

Pavel Miki in japonski sv. Maver 18.00 †† iz družine Andrijašič
muč.
Maver 8.00 † Marija in Ivan Kleva
5. NEDELJA sv.Korte
9.00 za župnijo
med letom
sv. Maver 10.00 †† Alanđak Jozo, Mara in Pejo
7. 2. 2021
sv. Maver 18.00 †† Franc in Marija Berce
Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 5. 2. 2021 od 8,30 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.
Še vedno velja uredba za svete maše z omejeno udeležbo, v Kortah 5 oseb/družin v
Izoli 20 oseb/družin.
V Kortah uporabite priložnosti za sveto mašo tudi med tednom. Lahko pa se udeležite
kakšne svete maše v Izoli ali v Piranu. Če bi slučajno zmanjkalo prostora boste razumeli, da
živimo v posebnem času.
Še vedno velja, vsak kristjan/družina naj bi vsako leto darovala vsaj eno sveto mašo po
lastnem namenu. Darovi za svete maše so duhovnikom glavni vir preživetja – to nam je
plača na podlagi teh darov tudi plačujemo davke in prispevke za socialno in pokojninsko
zavarovanje. Poslušam duhovnike iz mnogih drugih župnij in se zahvaljujem Gospodu, da
imamo v Izoli in Kortah take vernike, ki tudi v materialnem smislu vzorno skrbite za vaše
duhovnike. Hvala za vaše darove in predvsem za vaše molitve.
Vprašanje: Kako se imenuje praznik Jezsovega darovanja v templju, ki spominja in obuja Jezusovo darovanje v templju? a)
Svetilnik ; b) Svečnica; c) Svetilničar d) vsi bratje, vsi sveti
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SVEČNICA – JEZUSOVO DAROVANJE
V TEMPLJU:
Zaradi obreda
blagoslavljanja sveč »je praznik znan
kot svečnica oziroma praznik luči.
Hrepenenje po svetlobi je med
prvobitnimi značilnostmi človeške
narave. Cerkev, ki je na ta dan uvedla
blagoslov sveč in obhod z gorečimi
svečami, je upoštevala človeško
naravo in starodavno izročilo; šego je
povzdignila v svet nadnarave, v cerkven obred: v njem je »luč« prispodoba
Mesija, ki »razsvetljuje človeštvo«, mu razodeva smisel sveta in življenja.
Svečnica je tudi dan posvečenih:
S praznikom Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in Bogu
posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen Bogu posvečenega življenja
v redovni skupnosti lahko razumemo samo v veri. Redovniki se z
zaobljubami k določenemu načinu življenja dajo celostno na razpolago
Bogu in zato lahko tudi bolj svobodno in neovirano služijo bližnjim.
Bogu posvečeno življenje je poleg službenega duhovništva in laiškega
stanu poseben stan vernikov, ki je v Cerkvi navzoč vse od njenih začetkov.
Gre za stalno obliko življenja, v kateri verniki po delovanju Svetega Duha
izraziteje hodijo za Kristusom. Takšna oblika življenja postane
»posvečena« po izpovedi posebnih zaobljub, ki zajemajo evangeljske svete
čistosti (odpoved življenju v družini oziroma poročenosti), uboštva
(nenavezanosti na minljivo) in pokorščine predstojnikom. Bogu se nekdo
lahko posveti v konkretni redovni ustanovi, v svetnem inštitutu, v novih
oblikah posvečenega življenja ali kot posameznik.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden je reden verouk od daleč. Če ne
dobite spodbude preko medijev obvestite kateheta ali župnika. Pri svetih mašah je
še prostor tudi v živo. Predvsme vabljeni da si privoščite kakšno sveto mašo med
tednom. Za svete maše ob nedeljah in za vse svete maše v Kortah se je potrebno
prijaviti župniku. Po vsaki sveti maši je mogoče prejeti tudi sveto obhajilo.
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu: http://sku.rkc.si / in
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle

BIRMANCI! Tudi Kortežanski. V Januarju in februarju 2021 imamo spraševanje za
birmo. Poleg liturgičnega zvezka in delovnega zvezka od verouka poglej vprašanja
za birmo na župnijski spletni strani. Spraševal bom vprašanja od 41 do 92.
Spraševanje bo potekalo po zoomu. Glavnina točk pride iz molitvic, ki jih znaš in
verskega življenja o katerem boš pripovedoval, ne iz znanja. Če kdo zelo želi, lahko
pride tudi osebno in bova spraševanje uredila na varen način.
Za osebno spraševanje se je potrebno prijaviti župniku. Velja tudi za Kortežane.
ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB
NEDELJAH IN vedno V KORTAH SE JE
POTREBNO PRIJAVITI. prijava osebe/družine
je po telefonu, smsu, mailu …
PRIJAVITE SE TUDI ZA SVETE MAŠE NA
SVEČNICO!!!

SVETO OBHAJILO:
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
cerkve lahko oddate miloščino in
si kupite kaj od verskega tiska. K
obhajil u pristopa 20 vernikov/
družin naenkrat ( v Kortah 4)
Sveto obhajilo BOMO DELILI
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
MAŠI. Če kdo potrebuje SVETO
SPOVED naj pokliče, da se
dogovorimo za dan in uro.

Vsa
pravila
glede
števila,
mask,
razkuževanja… bomo dosledno spoštovali. Ne
samo zaradi inšpekcije – zagrožena kazen za
pravno osebo je štiri tisoč evrov – ampak še
bolj, da bi zaščitili šibke in da bi se počutili
varno. V cerkev lahko vstopi 20 ljudi/ družin
(Korte 5). Držite razdaljo tudi zunaj. Vsi
prisotni pri bogoslužju (tudi glavni mašnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati
medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra (razen člani istega gospodinjstva, ki so
lahko skupaj) in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri sveti maši ne pojemo.
Izven svete maše je dovoljena samo tiha molitev.
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
Na dan 29. januarja 2021 je bilo v Sloveniji naslednje število duhovnikov, ki so
oboleli za COVID-19 oz. so v karanteni: 17 duhovnikov je okuženih in v
samoizolaciji, 5 duhovnikov je umrlo zaradi COVID-19.
Vse obolele priporočamo v molitev za čimprejšnje okrevanje.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372. Kar se nabere v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in pri
lurški Mariji je miloščina tistega tedna za potrebe župnije. Drugi nabiralniki v cerkvi
svetega Mavra so namenski: za misijone, za Karitas in za tisk.
Od tistega, kar ste darovali za misijone, sem pretekli teden dva tisoč evrov nakazal sestri
Andreji Godnič, da je ponesla v Venezuelo, kjer so stiske res velike.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku ali Matjažu ali pa nakaže na župnikov
osebni račun: SI56 1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola. Tudi za
svete maše, ki ste jih naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po vaših namenih Luka,
Silvester ali kdo drug.

Tisk: Družina, Ognjišče ….
Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO molitev)
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)

zupnija.izola@rkc.si . (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.

Blagoslov svetega Blaža bo v sredo pri obeh mašah. Seveda bo prilagojen razmeram. Vsekakor bo
blagoslov sveč na svečnico in na svetega Blaža, ki jih boste prinesli k sveti maši.

Slavimo te, Bog, Gospodar življenja,
in te prosimo, blago + slovi te sveče,
da nam bodo znamenje tvoje naklonjenosti.
Na priprošnjo svetega Blaža varuj tukaj zbrane
pred boleznimi in nezgodami
in jih spremljaj na poti življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.
Na prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca,
naj vas Bog varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. V imenu
Očeta in Sina + in Svetega Duha. Amen.
Priprava na krst: V covid času ljudje umirajo, ampak se tudi rojevajo. Naj se
rodijo tudi božji otroci. Računamo, da mnogi niste krstili vašega otroka, ker
se niste mogli udeležiti priprave. Zdaj je miren čas za pripravo na krst. Ker
dekanijska priprava ne poteka, bomo imeli zoom župnijsko pripravo na krst.
Datum še ni znan, bo pa v februarju ali marcu. Prijave pri župniku.
V mesecu februarju bodo potekali informativni dnevi za vpis v srednje šole in na fakultete.
V letošnjem letu, ko tradicionalnih informativnih dni ne bo mogoče izpeljati v živo.
Pomislite na možnost šolanja v katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Na področju srednjih šol delujejo Gimnazija Želimlje, Škofijska gimnazija Antona Martina
Slomška (Maribor), Škofijska gimnazija Vipava in Škofijska klasična gimnazija
(Ljubljana). Ob vsaki od omenjenih gimnazij deluje tudi dijaški dom, ki šolanje omogoča
dijakom, ki bi se iz oddaljenejših krajev težje dnevno vozili k pouku.
Na področju univerzitetnega študija lahko na Katoliškem inštitutu (Ljubljana) študentje
obiskujejo program poslovnih ved (ekonomije in prava), članica Univerze v Ljubljani pa je
seveda tudi Teološka fakulteta.
Namesto običajnih obiskov ustanov, ki bi v živo običajno potekali sredi februarja, bodo na
vseh ustanovah pripravljali različne spletne dogodke. Vabimo vas, da pozorno in z
naklonjenostjo obravnavate obvestila in vabila, ki bi jih prejeli s strani omenjenih ustanov
ter njihova sporočila ustrezno posredujete mladim, ki bi jih želeli spodbuditi k razmisleku o
vpisu na te ustanove. Seveda ste lepo vabljeni, da tudi sami spremljate delo katoliških šol
preko njihovih spletnih strani in socialnih omrežij. Vse informacije bodo zbrane tudi na
naslovu https://solstvo.rkc.si.

Papež Frančišek:
Danes bi se želel ustaviti pri molitvi, ki jo lahko opravimo tako, da začnemo s
svetopisemskim odlomkom. Besede Svetega pisma niso bile napisane, da bi ostale ujete na
papirusu, pergamentu ali papirju, ampak da bi jih oseba, ki moli, sprejela ter jim tako dala
kliti v lastnem srcu. Tista vrstica Svetega pisma je bila zapisana tudi zame, pred mnogimi
stoletji, da bi mi prinesla Božjo besedo. Zapisana je bila za vsakega med nami..vir: R. Vatikan
POD ČRTO: Veš Miha. Ločil se bom od svoje žene. Že cel mesec ni spregovorila z menoj niti besede.
Samo to ti povem, takšne ne boš več našel …

