7. NEDELJA med letom
dan / god

7. NEDELJA
med letom
20. 2. 2022

cerkev/ duh.

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

ura

mašni namen
za uspešno operacijo, Gospod je moje
pribežališče in zavetje
9.00 †† Bernardi Roža in Ivan
10.00 †† starši in brat, Pivk
18.00 † Jan

8.00

PONEDELJEK
TOREK

drugje

v čast sv. Kristini in sv. Šarbelu

drugje

†† Rozina Bajt in Anica Čelik

SREDA

drugje

po posebnem namenu za sina Ivana

ČETRTEK

drugje

†† Zlatič Viktor in Lojzka

sedež apostola Petra
Polikarp, škof, muč.

Matija, apostol

PETEK
SOBOTA

sv. Maver
sv. Maver

Maver
8. NEDELJA sv.Korte
med letom
sv. Maver
27. 2. 2022
sv. Maver
PONEDELJEK sv. Maver
Korte
TOREK
sv.
Maver
SREDA
sv. Maver
PEPELNICA
drugje
sv. Maver
ČETRTEK
Korte
prvi PETEK
sv. Maver
prva SOBOTA sv. Maver
sv. Maver
Olivija, muč
sv. Maver
1. postna
Korte
sv. Maver
NEDELJA
6. 3. 2022
sv. Maver

19.00 †† Bernobič, Sabaz in Tensi
18.00 † Marija Grgić
8.00
9.00
10.00
18.00
19.00
18.00
9.00
19.00
19.00
17.00
19.00
8.00
18.00
8.00
9.00
10.00
18.00

†† Matija, Marija in vsi †† Šukljan
za župnijsko družino
†† Damjan Hrvatin, Veronika in Ernest
za nerojene otroke
† Friderik in vsi †† Bremec
† Amalija Vaupotič
†† Karolina in Ivan Škerlič
za duše v vicah
za †† iz družine Hrvatin, Korte 93
za Nadjo: dar Aleksija in Borut
†† Krejči Aleksander in Anka
†† iz družine Hrvatin, Korte 82a
za zdravje Strmšek
za ozdravljenje
† Karmen in Ante Bilić
za župnijsko družino
za zdravje prijatelja
†† Edi Božič in starši, Fabio, Pierina,
Marica in Vincenc Gorjup
†† Franc Tomc, Marija in Janko

Pisarna: Uradne ure bodo v soboto 26.2. 2022 od 8.30 do 10.00. in v soboto 6. 3.
od 8.30 do 10h. Veliko zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu
(zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). Prihodnja dva tedna
sta bolj počitniško dopustniška. Najverjetneje z Lukom ne bova dosegljiva razen ob
sobotah in nedeljah. V primeru pogreba kličite Tihomirja 041 639 263.
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Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo počitnice. Ker
trenutno še ni odločitve o sproščanju ukrepov, lahko napovem
da bo v tednu po počitnicah še verouk od daleč. V tednu po
počitnicah otrokom od 5. do 9. razreda odpade verouk. Imajo
podaljšane počitnice. Vsi pa vabljeni v sredo k sveti maši in
pepeljenju, oz da si bogoslužje uredite doma v družini. Ta dan je tudi strogi post in
zdržek. Verjamem, da bomo potem lahko začeli z veroukom 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. Več sporočil za postni čas boste dobili od Snježane.
Birmanci 2023: Zapisujte vaše krščansko življenje. S pepelnično sredo vstopamo v postni
čas. Odpoved mesu in vaja v postu velja tudi za vas.
Vabim vas na srečanje v živo v soboto 5. 3. ob 17h. Dobimo se na trgu pred
cerkvijo. Razložil vam bom, kaj vse je potrebno pripraviti za spraševanje. Pred
birmo imamo tri spraševanja, kjer v bistvu pregledamo krščansko življenje in zrelost
in samostojnost v veri. Spraševanje začne 18. marca in ga lahko opravite do
Velikega četrtka. Za uro za spraševanje se je potrebno prijaviti pri župniku. To
prvo spraševanje je tudi uraden vpis med birmance 2023. Pogoj za vpis je, da so
otroci v šoli vsaj v šestem razredu in da vsaj četrto leto uspešno hodijo k verouku.
(Uspešnost pomeni 70 % navzočnost vsako leto in vse pozitivne ocene, kar se vidi
iz spričevala, ki ga otroci dobivajo vsako leto).
Vprašanja od 1 do 40.( http://zupnija-izola.rkc.si/wpcontent/uploads/2021/01/vprasanja-2021.pdf ) Pridi Sveti Duh in Oče naš –
italijansko in čim več molitev in obrazcev, boste pokazali na napisanem seznamu.
Darovi Svetega Duha, Zakramenti, Resnice, Zapovedi - božje in Cerkvene, Dela
usmiljenja so obvezni. Pripravi zvezek z mašami in dejavnostmi, domače naloge od
verouka. Poročilo o tem, kako si poskrbel za blagoslov doma in molitev pri jaslicah
na božični večer. Spraševanje poteka v župnišču ali pri tebi doma, posamično ali v
skupini. Na spraševanje se moraš prijavit vsaj tri dni prej in uskladiti tvoj čas z
župnikovim časom.
Vprašanje: 24. 2. goduje apostol Matija (Apd 1, 15 -26) Kako je postal apostol? a) Jezus ga je poklical ob
Genezareškem jezeru; b) Jezusu se je pridružil ob reki Jordan; c) Peter in Janez sta prosila Jezusa, naj
sprejme med dvanajsterico še njunega prijatelja d) žrebali so in žreb je slučajno zadel Matija

Poglejte vedno sproti, kdaj in kje je sveta maša, ker ni pravega reda.
20. 2. greva oba z Lukom na smučanje v Dolomite do sobote. Po 27. 2. bo Luka redno
prihajal v župnijo, jaz bom pa pokoristil še lanski dopust, ko ni bilo možnosti za smučanje.
Hvala vsem, ki razumete, da tudi duhovniki potrebujemo dopust.
Na Pepelnico bodo v Izoli redno dve sveti maši. V Kortah ne bo svete maše, ker nisem
dobil duhovnika za nadomeščanje. Bomo imeli obred pepeljenja na prvo postno nedeljo.
Na prvi petek me ne bo doma za obisk bolnikov. Tisti, ki bi želeli obisk bom zanje poskrbel
posamezno v postnem času do velike noči. Z vsakim se je potrebno dogovoriti za dan in uro
obiska.
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
Postna postava 2022: Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti: Strogi post je na
pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se
zdržimo mesnih jedi.
Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse
petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb …),
post in zdržek odpadeta!
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 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.

Posti se sojenja drugih; praznuj zaradi Kristusa, ki biva v njih.
Posti se temnih misli; praznuj zaradi božje ozdravljajoče moči.
Posti se besed, ki onesnažujejo; praznuj z besedami, ki dvigajo.
Posti se nezadovoljstva; praznuj s hvaležnostjo.
Posti se jeze; praznuj s potrpežljivostjo.
Posti se skrbi; praznuj zaradi božje previdnosti in skrbi zate.
Posti se pritoževanja; praznuj s čudenjem.
Posti se naglice in raztresenosti; praznuj z nepretrgano molitvijo.
Posti se praznega govorjenja; praznuj s tišino.
Posti se grenkobe; praznuj z odpuščanjem.
Posti se obupa; praznuj z upanjem.
Posti se skrbi zase, praznuj s sočutjem do drugih.
Posti se naveličanosti; praznuj z navdušenjem.

Spodbuda za letošnji post: Ste kdaj pomislili, da je post tudi v tem, da malo bolj
poskrbimo za stvarstvo, ki ga je Stvarnik namenil za vse?
Onesnaževanje, odpadki in kultura odmetavanja:
V vsakdanjem življenju se preveč zanašamo na tehnologijo. Nismo več sposobni
preživeti dneva brez našega pametnega telefona ali osebnega računalnika. Veliko
ljudi je prepričanih, da bo tehnologija dokončno razrešila okoljske težave, toda
včasih se zgodi, da sicer reši enega, a ustvari novega.
Zemlja, naš dom, je vse bolj en sam neskončen kup odpadkov. Industrijski odpadki
in kemični izdelki, ki nastanejo v mestih in kmetijskih površinah se nabirajo v
ljudeh, ki tam živijo. Ničesar ali pa zelo malo se stori, vse dokler zdravje ljudi ni
ogroženo do te mere, da ni več poti nazaj. Kultura odmetavanja je celo ljudi
postavila na stopnjo smeti!
Naš industrijski sistem – v svojem ciklusu proizvajanja in potrošnje – ni razvil
sposobnosti ponovne uporabe odpadkov in stranskih produktov. Omejujemo sicer
porabo neobnovljivih virov in izpopolnjujemo njihovo učinkovitost, a še vedno
nismo privzeli krožnega modela proizvodnje, ki bi bil sposoben varovati vire za
sedanje in prihodnje rodove.
Zavračati kulturo odmetavanja je postalo nujno, saj le-ta vpliva na življenje ljudi in
vsega našega planeta. Kot kristjani moramo dati v tem dober zgled.
V prvem tednu postnega časa si prizadevajmo skrbeti za ljudi, ki jih bomo srečali.
Obravnavajmo jih kot Božjo mojstrovino in ne kot predmete, s katerimi lahko po
mili volji razpolagamo. Prosimo nebeškega Očeta, naj našemu rodu da kruh
modrosti, da bi premagovali kulturo odmetavanja, da bi bili zadovoljni z manj
stvarmi in da bi znali deliti s tistimi, ki imajo manj in so nižje na socialni in
gospodarski lestvici.
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: »Kako si, kaj delaš?« »Ah nič, v službi sem.«

