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N. Božje besede

23. 1. 2022

PONEDELJEK sv. Maver
TOREK
Korte

Frančišek Saleški, škof,

18.00 †† Viktor in Avrelija Felda
19.00 8. dan † Ana Marić, Prol. br. 16

sv. Maver

SREDA
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Korte
sv. Maver
drugje
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ČETRTEK
Angela Merici,

ustanoviteljica Uršulink

PETEK

Tomaž Akvinski, c. uč.

17.00

SOBOTA

4. NEDELJA
med letom
30. 1. 2022

za župnijsko družino
v zahvalo za prejete milosti
za zdravje
v zahvalo za 70 let, Marija

19.00 † Ana Zavec

Spreobrnitev apostola
Pavla
Timotej in Tit, škofa

mašni namen

za duše v vicah
8. dan † Terezija Lukić, Zvonimira M. 6
†† Anton in Antonija Špeh
†† starši Pekolj in Šain
†† Amalija, Ivan in vsi †† Skočir
†† Andrej , Marjan Mejak in Milan
Lakošeljac
†† starši Anica in Matija Selan
za Markota, za zdravje
za vse ki hodijo k verouku, za otroke,
mlade in odrasle in za tiste ki ne hodijo
za pokojne
†† Jožefa in Peter Bevk
†† Mariza in starši Mejak
za župnijo
† Franc Škrlec, dar Marta

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 28.1. 2022 od 8.00 do 10.00. Veliko zadev
lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti
(Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola).
NAŠI RAJNI:
Dobrodošli tudi v drugem času,
Terezija Lukić, Zvonimira Miloša 6 86 let
vendar ni gotovo da me dobite doma.
Ana Marić, Prol. Br. 16, 88 let
Poglejte vedno sproti, kdaj in kje je
Gospod, daj jima večni pokoj!
sveta maša, ker ni pravega reda.
Danes praznuje Kortežanska župnija svetega Antona. Tudi letos ne bo običajnega
ofra za potrebe cerkve, lahko pa dar izročite v košaro kot vsako nedeljo. Praznično
naj bo tudi v družinah in na domovih.
Bolnike na domovih in v bolnišnici obiskujem samo, ko gre za bolj resno bolezen.
Pokličite duhovnika, tudi če gre za covid. Sem cepljen in usposobljen za primerno
zaščito.

†

Vprašanje: ob nedelji božje besede: Komu je namenjeno tisto, kar je zapisano v Svetem pismu? a) samo otrokom; b)
samo odraslim; c) samo duhovnikom; d) vsem ljudem ;
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Verouk = Kateheza: Zaradi slabšanja Covid razmer bomo verouk zopet
imeli na daljavo. Najvažnejše je, da se doma, v družini versko živi in če smo
zdravi, da se udeležimo svete maše. Poleg tega se bodo kateheti potrudili
in poslali kakšno pobudo za srečanje na zoomu ali za kakšno domače delo.
KDP in 1. do 4. razred in Kortežani čakajte kakšnega sporočila na mail. 5.
in 6. razred poglejte na spletno stran župnija Izola. Tam boste našli
navodila. 7.,8. in 9. razred se dobimo na zoomu ko je verouk v sredo in v
četrtek. Prejšnjo sredo nisem poslal dodatnega opozorila, ampak se
dobimo vedno na istem zoomu za verouk.
K sveti maši pridite med tednom, če se bojite, da bo v nedeljo preveč gneče.
Majhni otroci ne potrebujejo potrdil. Otroci nad 6 let lahko udeležijo svete
maše, če opravijo samotestiranje ali imajo potrdilo o cepljenju oz. prebolelosti.
Za mlajše otroke je dovolj, da starši menijo, da so zdravi.
Prvoobhajanci 2022: Poleg verouka
doma in kesanja je čas, da se naučite
deset zapovedi. Hvala ker pridno delate
in tudi pošiljate slikice, tega kar ste
naredili. Komaj čakam da se dobimo v
živo in vse pregledamo in se pripravimo
na prvo spoved in prvo obhajilo.

Birmanci 2023: Verouk imate po zoomu ali
kako drugače. Zapisujte tudi dobra dela.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja
molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Ob četrtkih imamo uro molitve pred Najsvetejšim eno
uro pred sveto mašo. Tudi za molitvene skupine
velja pogoj: PCT, maska in razdalja.
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v
Kortah.

Pogoj za vstop v cerkev je PCT. Pogoj
PCT je izpolnjen, če oseba to izkaže z
osebnim dokumentom in enim od dokazil
za prebolelost, cepljenje ali testiranje. V
cerkvi je razdalja med verniki 1,5 m. družine so lahko skupaj. Vsi udeleženci
starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe
svoje udeležbe v izobraževanju , se šteje, da za udeležbo pri sveti maši izpolnjujejo
pogoj PCT. Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko.
Zaščitna maska - KIRURŠKA ALI FFP2 - mora pokrivati nos in usta. Svete maše
se lahko udeležimo tudi zunaj na zvočniku, po radiu Ognjišče, televiziji ali preko
spleta. v torek, sredo, četrtek zvečer in v nedeljo ob 10h se lahko v Izoli k maši
povežete po zoomu:
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZ
SYkVmUT09
Meeting ID: 847 2107 5224 ; Passcode: 643554
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.. Drugi nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so
namenski: misijoni, za Karitas in za tisk.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola.
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, ali kdo
drug. Hvala za vaše darove in predvsem, ker molite za vaše duhovnike.
Pevske vaje Izola: zaradi slabega stanja v zvezi z okužbami do nadaljnjega odpadejo.

Tisk: Imamo novo številko Družine.
Svetopisemski maraton : »Vse delam novo« je naslov letošnjega Svetopisemskega
maratona, ki se bo odvijal 22.–27. januarja 2022. V času negotovosti in brezupa si želimo,
da bi kristjani trdno verovali v gotovo upanje, da bo Gospod nekega dne vse naredil na
novo. Prav vse negotovosti, skrbi in težave so za nas, Kristusove učence, priložnost, da se
obrnemo k Njemu, se priklopimo na Vir in z vsemi pljuči zadihamo in zaživimo.
Svetopisemski maraton je priložnost prav zato – da se znova z vsem srcem obrnemo k
Njemu.
Zaradi epidemije se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki tudi letos odvijali
na spletu. Veselimo se lanske izkušnje, ko se je zaradi spletne povezave lahko priključila
res vsa Slovenija, od najmanjših in najbolj oddaljenih krajev pa do Ljubljane.
Vabimo vas, da župljane povabite, da se prijavijo k enournemu branju (velja za najmanj tri
osebe) Po več kot desetletnih izkušnjah z gotovostjo trdimo, da se ob tem župnija zelo
poveže, da nekateri začnejo redno branje Svetega pisma in da sadovi ostajajo še celo leto.
Obiščite spletno stran: https://www.svetopisemskimaraton.si, kjer boste našli vse potrebne
informacije.
V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 4. do 6.
februarja. Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu. Na njem najdete
tudi odmeve na pripravo.
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.
POD ČRTO: Ko sem bil otrok, mi je rekla nona velikokrat: »Od vrtanja po nosu se ne da živeti!« Draga nona, nisi vedela, sedaj
živim prav od tega, saj delam na testirni točki za Covid.

V Kortah imamo danes Antonovo nedeljo: Praznično je bilo že v ponedeljek
na god našega župnijskega zavetnika. Objavljam nekaj vrstic iz življenja
tega svetnika, kakor je zapisal sveti Atanazij.
Anton je bil po rodu Egipčan, iz imenitne družine, ki si je pridobila
precejšnje premoženje. Ker sta bila starša kristjana, je bil tudi sam
krščansko vzgojen. Želel si je samo tega, da bi, kot je pisano, živel
preprosto na svojem domu. Kljub temu je s starši hodil v cerkev. Kot
otrok ni bil malomaren, kot fant pa ne ošaben; pokoren je bil svojim
staršem, poslušal je berila in v sebi ohranil korist iz njih Zadovoljen je bil
s tem, kar je dobil, ter ni iskal ničesar drugega.
Po smrti staršev je ostal sam s sestro, ki je bila še otrok; imel je okrog
osemnajst ali dvajset let in tako za dom kot za sestro je skrbel sam. Od
smrti staršev še ni minilo šest mesecev, ko je šel kot ponavadi v cerkev;
ko je zbiral svoje misli, se je posebej zatopil v to, kako so apostoli pustili
vse in šli za Odrešenikom in kako so drugi v Apostolskih delih prodajali
svoje imetje, prinašali izkupiček ter ga polagali k nogam apostolov, da
so ga nato razdelili potrebnim, ter kakšno in kolikšno upanje je za take
pripravljeno v nebesih. V takšnem premišljevanju je vstopil v cerkev.
Naneslo je, da se je prav tedaj bral evangelij, in slišal je, kako je Gospod
rekel bogatemu: Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj
ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Kot da je premišljevanje o svetih
prišlo od Boga in kot da je bilo branje namenjeno njemu, je šel Anton pri
priči iz cerkve ter podaril svojim sovaščanom premoženje, ki ga je imel
po starših, da njega in sestre ne bi težila nobena stvar več. Prodal je
tudi vse ostalo, premičnine, kar sta jih imela, zbral tako precejšen denar
in ga dal ubogim, potem ko je nekaj malega prihranil za sestro.
Ko pa je šel znova v cerkev, je pri evangeliju slišal, kako je Gospod
rekel: Ne skrbite za jutri. Ni mogel dlje čakati, šel je ven in dal še tisto
ubogim. Sestro je izročil uglednim in zaupanja vrednim devicam ter jim
jo pustil, naj jo vzgajajo k devištvu, sam pa se je poslej namesto hiši
posvečal askezi, bil pozoren nase in začel s potrpežljivo vadbo.
Navzočnost zlih in dobrih duhov je namreč mogoče razločevati zlahka in
brez težav, če nam Bog to nakloni. Videnja svetih ne spremlja nemir. In
tudi če se nekateri v svoji človeškosti videnja dobrih prestrašijo, jim
tisti, ki se prikažejo, ta strah takoj preženejo z ljubeznijo; tako je
Gabrijel naredil z Zaharijem, tako angel, ki se je prikazal ženam ob
božjem grobu, in tako tudi tisti, ki je v evangeliju rekel pastirjem: Ne
bojte se. Strah pred njimi namreč ne prihaja iz preplašenosti duše,
temveč iz spoznanja, da so navzoča močnejša bitja. Takšno je torej
videnje svetih.
Povsod so ga poznali in vsi so ga občudovali, pogrešajo ga celo tisti, ki
ga niso nikoli videli; vse to je znamenje njegove kreposti in ljubezni
njegove duše do Boga. Anton namreč ni zaslovel zaradi spisov, zaradi
poganske modrosti ali zaradi kakšne veščine, temveč zgolj zaradi
predanosti Bogu. Verjetno ga ni, ki bi zanikal, da je bil to božji dar.

