5. NEDELJA med letom
dan / god

cerkev/ duh.

Maver
5. NEDELJA sv.Korte
med letom
sv. Maver
6. 2. 2022
sv. Maver
PONEDELJEK sv. Maver
Korte
TOREK
PREŠERNOV DAN
sv. Maver

SREDA

sv. Maver

ČETRTEK

sv. Maver

Sholastika, dev. red.

sv. Maver

PETEK

Korte
sv. Maver

Polona, devica, muč.

Lurška Mati Božja,
svetovni dan bolnikov

SOBOTA

6. NEDELJA
med letom
13. 2. 2022

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

ura

mašni namen

za župnijo
†† Peter Mejak in starši
za žive in †† Brnobič
†† starši Cucek, Janez in Frančiška
8. dan † Amelija Gorela, dom upok.
†† Anton in Antonija Špeh
† Berta Tomczak
8. dan † Nevija Basaneže, †† Anđela in
19.00 Viktor in † Božidar Bižal
† Ljudmila Jereb
8.00 za teto Betko in vse †† prijatelje in
dobrotnike
19.00 † Elda Dekovič

8.00
9.00
10.00
18.00
19.00
18.00
19.00

17.00 †† Antonija in Franc Kapun, Korte 82a
19.00 za zdravje, Strmšek
8.00 za nerojene otroke
18.00 †† iz družine Krašovec in Štefančič
8.00 †† Ana in Ivan Gasparini
9.00 †† Vladimir Balič, Vera in Mirko
10.00 za ozdravljenje, Spomenka Grabovac
18.00 za župnijo

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 11.2. 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,
Nevija Basaneže, Gregorčičeva 24, 64 let
vendar ni gotovo, da me dobite doma.
Emil Milan Dujmovič, Ivana R. 13a, 84 let
Poglejte vedno sproti, kdaj in kje je
Gospod, daj jima večni pokoj!
sveta maša, ker ni pravega reda.
Ob svetovnem dnevu bolnikov v petek po sveti maši v Kortah in v Izoli in v
nedeljo po vseh svetih mašah bomo duhovniki dodali obred bolniškega maziljenja.
Vsakoletno srečanje bolnikov in v Kortah jubilej zakoncev letos odpade. Bomo pa
po sveti maši imeli posebno pobožnost za bolnike.
Bolniško maziljenje prejmemo pod pogojem, da smo v posvečujči milosti:
Priporočamo, da prejemnik zakramenta pred tem opravi sveto spoved. Zakrament
bolnikom, ki niso pri zavesti, odpusti grehe. Velja načelo: za prejem maziljenja
moramo biti pripravljeni prav tako kot za prejem zakramenta svetega obhajila.

†

Vprašanje: V petek na god lurške Matere Božje praznujemo v Cerkvi svetovni dan bolnikov. Kako se imenuje kraj
kjer se je, 11. februarja 1858, prvič prikazala Marija štirinajstletni Bernardki ? a) Betlehem; b) Korte; c) Lurd;
d) Izola
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Verouk = Kateheza: Odpade za tiste, ki ga imajo v ponedeljek in v torek. Ko
ni pouka, tudi ni verouka. Odpade tudi verouk v Kortah.
Sredine in četrtkove skupine imate reden verouk od daleč. Žal razmere še
niso take, da bi se dobili v živo.
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: Zapisujte vaše krščansko
življenje. Naslednji izziv, ki prinaša kar
nekaj točk je Oče naš v italijanščini. Ker
smo dvojezično območje, je prav, da
znamo vsaj molitev Oče naš v jeziku
manjšine. Včasih, sicer redko, imamo tudi
sveto mašo v italijanščini. Tukaj
objavljam molitev. Tisti, ki jo že znate,
bodite pozorni, ker je ob koncu majhna
sprememba, (zapisano z rdečim), ki jo je
pred par leti sprejela italijanska škofovska
konferenca. Gre za popravljen prevod iz
grščine, ki pa kar precej natančno opredeli
kakšen je v resnici naš Bog, Oče.
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.
Pevske vaje Izola: zaradi slabega stanja v zvezi z okužbami do nadaljnjega odpadejo.

Tisk: Imamo novo številko Družine in Prijatelj …

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,
petek 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
KULTURA je krepko
povezana s krščanstvom. Ob
prazniku v torek želim in
molim za to, da bi nas kultura
povezovala in širila lepoto,
dobroto in budila sanje.
Objavljam Prešernovo
veroizpoved, v ustih
Bogomile. Naj nas spomni kaj
verujemo.

Iz Krsta pri Savici
…..

kako nas vstvaril vse je Bog narveči,
kak greh prišel na svet je po Adámi,
kak se je božji sin zato učlovečil,
de bi otel naróde in osrečil.
De pravi Bog se kliče Bog ljubezni,
de ljubi vse ljudi, svoje otroke,
de zemlja, kjer vijó viharji jezni,
je skušnje kraj, de so naš dom visoke
nebesa, de trpljenje in bolezni
z veseljam vred so dar njegove rôke,
de čudno k sebi vód' otroke ljube,
de ne želi nobenega pogube.

Vaš dar župniji: Župnija Izola,
Trg sv. Mavra 4, IZOLA:
De ustvaril je ljudi vse za nebesa,
nabiralnik, osebno župniku ali na
kjer glorja njega sije brez oblaka,
TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
oko ni vidlo, slišale ušesa
Kar se nabere v nabiralnikih v
veselja, ki izvoljene tam čaka,
cerkvi, pri lučkah in pri lurški
de spróstenim bo vseh težav telesa
Mariji je miloščina tistega tedna..
se srečnim izpolnila volja vsaka,
Drugi nabiralniki v cerkvi svetega
de bodo tamkej božji sklepi mili
té, ki se tukaj ljubijo, sklenili.
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.

Na Škofijski gimnaziji Vipava vabijo na informativna dneva v petek, 11.
februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 12. februarja ob 9h. Na strani www.sgv.si
bodo objavljene povezave za spletni obisk v živo in ostale informacije.
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: Če kdo potrebuje negativen test … ga lahko dobi pri meni. Jih imam še kar nekaj na zalogi, še iz gimnazije…

Papež Frančišek: Poslanica za 30. svetovni dan bolnikov 2022
Dragi bratje in sestre, pred tridesetimi leti je Janez Pavel II. ustanovil Svetovni dan
bolnikov, da bi Božje ljudstvo, katoliške zdravstvene ustanove in civilno družbo opozoril na
pozornost do bolnih in tistih, ki skrbijo zanje.
Hvaležni smo Gospodu za pot, ki smo jo v teh letih prehodili v krajevnih Cerkvah po vsem
svetu.
Tema, izbrana za 30. svetovni dan »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče« (Lk 6,36),
naš pogled usmerja predvsem na Boga, »ki je Bogat v usmiljenju« (Ef 2,4), ki svoje otroke
vedno gleda z očetovo ljubeznijo, tudi kadar se oddaljijo od njega. Zato lahko z začudenjem
in priznanjem rečemo, da ima Božje usmiljenje v sebi tako očetovsko kot materinsko
razsežnost (prim. Iz 49,15), ker skrbi za nas z močjo očeta kot z nežnostjo matere, ki nam
vedno želi podariti novo življenje v Svetem Duhu.
Ko nekdo v svojem mesu zaradi bolezni doživlja krhkost in trpljenje, ko se obremeni tudi
njegovo srce, se poveča strah, se pomnožijo vprašanja, vprašanje smisla vsega, kar se zgodi,
postane še bolj nujno. Kako se pri tem ne bi spomnili na številne bolnike, ki so med to
pandemijo v osamljenosti enote intenzivne terapije doživeli zadnji del svojega bivanja,
gotovo ob skrbi velikodušnih zdravstvenih delavcev, ampak daleč od ljubezni najdražjih in
od najpomembnejših ljudi njihovega zemeljskega življenja? Zato je torej tako pomembno,
da imamo ob sebi priče Božje ljubezni, ki po zgledu Jezusa, ki je Očetovo usmiljenje, na
rane bolnikov vlivajo olje tolažbe in vino upanja.
Dragi zdravstveni delavci, vaša služba ob bolnikih, ki jo opravljate z ljubeznijo in
usposobljenostjo, presega meje poklica in postane poslanstvo. Vaše roke, ki se dotikajo
trpečega Kristusovega mesa, so lahko znamenje usmiljenih Očetovih rok. Zavedajte se
velikega dostojanstva vašega poklica, kakor tudi odgovornosti, ki jo nosi s seboj.Tudi kadar
ni mogoče ozdraviti, lahko tolažimo.
Usmiljeni kot Oče so številni misijonarji oznanjevanje evangelija spremljali z gradnjo
bolnišnic, dispanzerjev in objektov za oskrbe. To so dragocena dela, po katerih je
oblikovana krščanska dobrodelnost in je Kristusova ljubezen, o kateri so pričevali njegovi
učenci, postala bolj verodostojna.
V času, v katerem je razširjena kultura odmetavanja in življenju ni vedno priznano, da ga je
vredno sprejeti in živeti, so lahko krščanske zdravstvene ustanove, kot domovi usmiljenja,
lahko zgled pri varovanju in skrbi za vsako bivanje, tudi najbolj krhko, od njegovega
začetka do njegovega naravnega konca.
Bolnikom in revnim je nujno nuditi Božjo bližino, njegov blagoslov, njegove Besede,
obhajanje zakramentov ter ponudbe poti za rast in zorenje v veri. V zvezi s tem bi vas rad
spomnil, da bližina z bolnimi in pastoralna skrb zanje ni naloga samo nekaterih
služabnikov, ki se temu posebej posvečajo; obiskovati bolnike je povabilo, ki ga je Kristus
namenil vsem svojim učencem. Koliko bolnih in starih ljudi živi doma in čaka na obisk!
Služba tolažbe je naloga vsakega krščenega, ki se spominja Jezusove besede: »Bolan sem
bil in ste me obiskali« (Mt 25,36).
Dragi bratje in sestre, priprošnji Marije, ki je zdravje bolnikov, izročam vse bolnike in
njihove družine. Združeni s Kristusom, ki nosi na sebi vse bolečine sveta, naj najdejo
smisel, tolažbo in zaupanje. Molim za vse zdravstvene delavce, da bi bogati v usmiljenju
bolnikom skupaj s primernim zdravljenjem nudili tudi svojo bratsko bližino.
Vsem iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov.
Frančišek
vir: R. Vatikan

