3. POSTNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

3. POSTNA
NEDELJA

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

7. 3. 2021

ura mašni namen

8.00
9.00
10.00
18.00

PONEDELJEK sv. Maver 8.00
Janez od Boga

TOREK

Frančiška Rimska

SREDA

40 muč iz Armenije

ČETRTEK
PETEK .
SOBOTA
4. POSTNA
NEDELJA
papežka n.
14. 3. 2021

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

18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
19.00
8.00
18.00
19.00

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

8.00
19.00
8.00
19.00
8.00
9.00
10.00
10.30
18.00

za župnijo
† Karolina Škerlič
za družino Kljun
za žive in †† družina Eiletz in Maček iz
Argentine
za nerojene otroke
za vse družine v stiski
† Marcelo Guštin
za moč v preizkušnji
za birmance, njihove starše in botre
†† Marija, Viktorija in Francka, r. Kaligarič
za družine naših otrok in za vnuke
za Natašo
30. dan † Branko Mikolj, dar: Anka Dodič
v čast Materi Božji za zdravje – za Zoro
vsi †† iz družine Hrvatin. Korte 53
†† Pavletič in Zornada
v zahvalo za božje varstvo
v zahvalo in za blagoslov, za nono Ano
†† Josip, Ana in Dragica
za župnijo
† Terezija
v čast Svetemu Duhu, za rešitev v stiski
†† Antonija in Ivan Lisjak

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 12. 3. 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.

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH, IN vedno V
KORTAH SE JE POTREBNO PRIJAVITI pri župniku.
V Kortah sem v nedeljo dodal še eno sveto mašo, ker je bilo povpraševanja
za nedeljsko sveto mašo običajno več kot možnih prostih mest. Če bodo
obe sveti maši zasedeni, in če bom imel mašne namene, bomo tako imeli
vsaj do velike noči.
Pretekli teden sem na župniji ostal brez interneta in brez telefona. Za en dan so mi
izključili tudi osebni telefonček. Se opravičujem za nevšečnosti. Večinoma zadeve
že delujejo, v polnosti pa obljubljajo zagon za prihodnji petek
Vprašanje: Koliko je postnih nedelj? a) 4 ; b) 6; c) 8 d) 10
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Vaše telo je tempelj Svetega
Duha. Ne delajte iz vašega
telesa tržnice. Očistite se
nepotrebnih »aplikacij«, ki
smetijo vaše dobro
delovanje in kurijo vaše
baterije….
Nauk iz današnjega evangelija se
glasi: Bog je povsod, kjer se
srečujemo z učlovečenim Božjim
Sinom, Jezusom in kadar se
zavedamo, da smo krščeni v
Troedinega Boga in tako živi tempelj,
ne iz kamnov, temveč iz mesa in krvi.
Graditi cerkve in jih okrasiti je sicer
potrebno, ker se verniki zbirajo k
skupnemu bogoslužju kot božja
družina, a še prej in nič manj je potrebno, da smo tudi mi sami tempelj, v katerem prebiva
Bog v najgloblji notranjosti naših duš in src.
Graditi svoj lastni tempelj je dosti bolj naporno, kakor zlagati kamen na kamen pri
zunanjem temlju.
Graditi svoj lastni tempelj pa pomeni, prisluhniti Bogu v tišini in molitvi, pričevanjsko
govoriti o veri, biti pozoren do drugih sopotnikov našega življenja, a imeti hkrati odprte oči,
čuteče srce in razprostrte roke za bližnje ter predvsem uboge in vse v različnih stiskah.
Tako se bo razdraženi Jezus nam prijazno nasmehnil in rekel: V takem tvojem templju rad
prebivam!
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden je reden verouk – od daleč.
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu:
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle

http://sku.rkc.si / in

BIRMANCI! Zelo vesel sem, kako se birmanci trudijo živeti krščansko v teh
posebnih razmerah. Nekateri se udeležujejo svetih maš v živo ob nedeljah ali med
tednom, drugi od daleč od doma, skupaj z družino. Nekateri so se žal na poti
zgubili in niso prišli na spraševanje. Molimo zanje, da b i se vrnili na pot vere,
upanja in ljubezni, ki nam jo Jezus vedno znova pripravlja in odpira.

KRIŽEV POT: V postnem času imamo v Izoli
SVETO OBHAJILO:
lepo navado za intenzivno molitev in
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
premišljevanje Križevega pota.
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
V sredo smo se duhovniki pogovarjali tudi o
cerkve lahko oddate miloščino in
križevem potu. Na podlagi njihovih izkušenj,
si kupite kaj od verskega tiska. K
sem se odločil. da bomo imeli od prihodnjega
obhajilu pristopa 20 vernikov/
petka naprej ponovno skupno molitev križevega
družin naenkrat ( v Kortah 4)
pota. Pravila so ista kot za sveto mašo,
Sveto obhajilo BOMO DELILI
razdalja, maske. Bravec bere postajo na
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
ambonu. Verniki smo na sedežih. Samo eden s
MAŠI. Če kdo potrebuje SVETO
križem lahko hodi od postaje do postaje. Križev
SPOVED naj pokliče, da se
pot začne v petek ob 18.15 in v nedeljo ob 9.15.
dogovorimo za dan in uro. Gotovo
15 minut prej, da se lepo izteče do svete maše
je eden od duhovnikov na
in je pred mašo še malo tišine. Križev pot je
razpolago za spoved v postnem
premišljevalna molitev in je tudi med postajami
času v Izoli ob petkih pred mašo
malo tišine, da dogodek lahko odmeva v duši in
in ob nedeljah pred mašo ob 10h.
da se bralci mirno in v razdalji lahko zamenjajo
pri mikrofonu. Tudi med križevim potom ni petja, lahko se pa pesmice prebere v
začetku vsake postaje. Spored za tiste, ki bi lahko vodili križev pot je na mizici v
cerkvi.
Vaša oljčna vejica: Korte in Izola: Ob rezanju
oljčnih vejic med 13. in 19. marcem
pomislite, da lahko vaša vejica postane dar za
nekega kristjana na gorenjskem. Prav tako vejica
lovorja ali rožmarina. Posredno pa postane
pomoč pri obnovah in stroških v naši Cerkvi.
Radi bomo sprejeli vaše vejice in vaše roke za
pripravo pošiljke kristjanom v Ljubljani in na gorenjskem.
Župniji sodelujeta v akciji istrskih župnij, ki oskrbujejo celinske župnije z oljčnimi
vejicami. Pripraviti moramo 20 tisoč vejic, ( 10 tisoč v Kortah in 10 tisoč v Izoli) ki jih
v soboto 20. marca odpeljemo v Ljubljano in na Gorenjsko. Tamkajšnje župnije
nam poberejo prostovoljne prispevke in z njimi lahko marsikaj uredimo v naših
cerkvah.
Prav tako prosim, če imate kaj lovorja in rožmarina. Vejice lahko že doma povežete
v snope po 100 dolžine 60 – 90 cm. Rožmarin in lovor pa v šope po 10 vejic. Vejice
se bodo pripravljale in zbirale v Kortah pred župniščem in v Izoli v oljčniku pred
barako – Južna cesta. Kdor more naj pride pomagat rezat štet in vezat. Kdor reže
oljke prihodnji teden prosim če material pripelje v Izolo k baraki ali v Korte k
župnišču. Zaradi prepovedi zbiranja bomo delali na razdalji ali še bolje, da
pripeljete že kar povezane šope na zbirno mesto. Med 13. in 19 marcem!
Z zbranimi darovi bomo uredili odvodnjavanje ob cerkvi v Kortah in cerkev sv.
Dominika na tržnici v Izoli. 15 odstotkov bomo dali skavtom, ki gradimo hišo za
pisarne in zbiranje mladih v Ljubljani.
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.

Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO molitev)
Poteka E-priprava na zakon pri zavodu Iskreni: https://www.iskreni.net/programi/epriprava-na-zakon/
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, čeprav se zunaj po novem
lahko zbere do 10 ljudi, ki so primerno zaščiteni. Vsi prisotni 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. V cerkvi imamo odprta okna, zaradi zračenja.
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
Na sliki:, MIHIRET ADEM, rojstni dan: 8. 8. 2008
Adem živi skupaj s sestro in bratom v zelo revni družini. Hudo
bolan oče je priklenjen na posteljo in ne more delati. Mama je
brezposelna, vendar se zelo trudi preživljati družino. Deklica
potrebuje pomoč za hrano in nadaljevanje šolanja. Z našo
pomočjo bo plačana šolnina in skleda riža vsak dan. Hvala!
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.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola
Na izpiskih iz banke sem videl, da se mnogi odločate svoj mesečni dar župniji izročiti na ta
način. Hvala vsakemu posebej in vsem skupaj. Vem da bi bilo prav, da se bi vsakemu
osebno zahvalil, ampak bi si zelo povečal delo. Naj bo zahval tukaj, kot bi vam jo izrekel
osebno.
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
Radijski misijon bo od 21. do 27. marca 2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s.
Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič in p. Igor Salmič. V
kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki,
redovniki, redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med
22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia
Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak
večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
POD ČRTO: Smeh je pol zdravja, druga polovica je pa maska, razkuževanje in razdalja dva metra.

