4. POSTNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

4. postna
NEDELJA

sv. Maver
Korte
sv. Maver

27. 3. 2022

sv. Maver
PONEDELJEK sv. Maver
Korte
TOREK
sv. Maver
sv. Maver
SREDA
sv. Maver
sv. Maver
ČETRTEK
sv. Maver
Dom upok
prvi PETEK
sv. Maver

prva SOBOTA
5. postna, tiha
NEDELJA
3. 4. 2022

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

ura

mašni namen

8.00 za družino Žužek
9.00 †† starši Marinšek
10.00 †† Anton Poles; Marija, Anton, Ivan in
Franc Ceglar
† Vladimir Kern
8. dan † Cvetko Markovič, Polje 30 c
† Just Felda
8. dan † Ivan Jurcan, Ljubljanska 29
za †† sorodnike in dobrotnike
†† Benčič in Miro Jelenkovič
po namenu
†† Marjan Rihtaršič in Marija Markič
†† Izidor Rakar, Ivan in Jože
†† Ivanka in Anton Klobas, Roman
Krampf in mama Karolina
za priprošnjo brezmadežnega srca
19.00 Marijinega, za spreobrnjenje in varstvo
slovenskega naroda
8.00 †† iz družine Kleva, Malija 27
9.00 †† Ana in Avguštin Kleva ter Martina
Koren
10.00 za župnijsko družino
19.00 v zahvalo za 50 let

19.00
19.00
18.00
19.00
8.00
19.00
8.00
8.00
18.00
19.00

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 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). Dobrodošli tudi izven uradnih ur. Bolje je prej poklicati. Priporočamo
molitev za mir v svetu.
V cerkvah še vedno dosledno nosimo zaščitne maske, ki pokrivajo nos in usta,
razkužujemo roke in držimo razdaljo. Obnašamo se odgovorno. Ob sumu bolezni
ne prihajamo v cerkev. Ne pozabimo na molitev za zdravje.
Za prvi petek bom obiskal bolnike, ki si želijo pred veliko nočjo urediti spoved,
obhajilo in bolniško maziljenje. Treba se je dogovoriti za obisk. Kar ne bom
zmogel v petek bom naredil v prihodnjem tednu. Z vsakim se dogovorim za datum
in uro obiska. Se bom potrudil, da noben kristjan za veliko noč ne bi ostal brez
zakramentov, če jih le želi prejeti.
Vprašanje: En dan vsak mesec, je za kristjane dan posebne Božje bližine. Na ta dan slavimo Jezusovo
ljubezen in običajno molimo tudi Litanije Srca Jezusovega. Kateri je ta dan? a) Vsak prvi dan vsakega meseca,
ker takrat nonoti dobijo penzijo; b) Zadnji dan vsakega meseca, ker smo hvaležni za darove preteklega
meseca;
c) Prva nedelja v mesecu;
d) Prvi petek v mesecu
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Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo
reden verouk za vse skupine. Povabite tudi
sošolce in prijatelje, ki so v času korone
poniknili. Pri verouku bomo od 2. razreda
navzgor še vedno nosili zaščitne maske.
Prvoobhajanci 2022: Imamo reden verou in
zadnje srečanje pred praznikom prve
spovedi na tiho nedeljo. Imamo 12
prvoobhajncev v Izoli in enega v Kortah. Kortežanski prvoobhajanec se
pripravlja posebej. Vsi pa bodo imeli praznik prve spovedi na cvetno
nedeljo.
Križev pot imamo v Izoli vsako nedeljo ob 9.30 in vsak petek ob 18.30. Hvala voditeljem.
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. Ta četrtek je sveta maša
samo zjutraj, zato molitev pred najsvetejšim v Izoli odpade. Zvečer skavti praznujemo 32 let
delovanja in imamo zahvalno sveto mašo v Ljubljani. Tudi za molitvene skupine velja pogoj: maska
in razdalja.
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.

Pevske vaje bodo zopet v petek ob 20h.
Birmanci 2023: Prvi so se že prijavili in uredili svojo obveznost in bili vprašani. Odraslost
v veri je tudi to, da se počasi osamosvajaš in da vera in organizacija verouka, birmanskih
priprav ni več odvisna od staršev, ampak prehaja v tvoje roke. Prisila ni dobra, spodbuda pa
silno pomembna. Najboljša spodbuda je zgled in nevsiljivo vabilo. Tudi vrstniki med sabo
se spodbujajte, povezujte, poiščite duhovne vaje, predlagajte kakšno skupno akcijo. V
prihodnjem tednu, bomo pripravljali oljčne vejice za gorenjske župnije in tamkajšnje
kristjane. To je nekaj kar birmanci zmorejo, ker gre za striženje in povezovanje v snope po
sto vejic. Delo bo potekalo v oljčniku. Pa kar nekaj točk prinaša pomoč v župniji.
Pogoj za vstop v cerkev je: da smo zdravi in nosimo maske, ki pokrivajo usta in nos.
Razkužimo si roke ob vstopu v cerkev. Virus še kar potuje med nami, tudi umirajo naše
sestre in bratje z virusom še vedno. Cepljenje za vstop v cerkev ni več pogoj. V cerkvi je
razdalja med verniki 1,5 m. Družine so lahko skupaj. Vera se je v zadnjih dveh letih
preselila malo bolj ven iz cerkva v družine in na domove. Prav je tako, ohranite vero živo in
hkrati počasi prihajajmo nazaj v skupnost in v skupine. Najprej smo odprli verouk za otroke
in pevski zbor. Počasi bomo dodali še verouk za odrasle, treba bo postavit župnijski
pastoralni svet, gospodarski svet, in potem še vse druge skupine. Imamo pa še kar veliko
okužb in iz tega izhaja previdnost tudi tam, kjer zakonsko ni določeno.

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.
Botrstvo: Danes vam naši misijonarji predstavljajo še deklico, ki
smo jo letos na novo "posvojili":
HOUL SARLIYA, rojstni dan 13. 5. 2012
Šola: 3. razred Don Boskove osnovne šole v Phnom Penh
Saraliya je zelo bistra 9-letna deklica. Ima dva starejša brata: eden
je star 20, drugi pa 25 let. Rada prihaja v šolo. Z veseljem se uči
novih stvari. Potrebuje pomoč, da se bo lahko še naprej
izobraževala. Starša sta se pred leti v mesto priselila iz podeželja,
ker sta upala na boljše življenje. Oče je ženo in otroke zapustil in ne skrbi več zanje.
Ustvaril si je novo družino. Mama skupaj s sinovoma doma pripravi kmersko
hrano, ki jo vsak večer prodajajo na leseni stojnici. Ljudje se ustavijo, pojedo ob
stojnici, ali pa hrano kupijo za domov. Zaslužek je majhen in negotov, saj je odvisen
od tega, koliko prodajo. Zaradi izredne situacije, ki je nastala ob izbruhu korona
virusa in je število otrok v enem razredu omejeno, so eni otroci v šoli samo
dopoldne, drugi pa samo popoldne. Šola je za učence kraj, kjer si nabirajo novega
znanja, obenem pa je tudi dom, kjer se vzgajajo med vrstniki in dobrimi učitelji.
Vaša pomoč je prispevek pri plačilu šolnine, nakupu šolskih pripomočkov, šolske
uniforme in kosila v šoli.
Hvala vsem, ki podpirate projekt botrstvo. Župnija skrbi za kar nekaj otrok v Afriki in Aziji že
od leta 2007. Poleg tega sem ta teden dobil v župnišče tudi eno družino iz Ukrajine. Tri
deklice in starši sedaj bivajo z menoj v župnišču.

Vaša oljčna vejica: Korte in Izola: Ob rezanju oljčnih vejic

med

27. in 31. 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. Pripraviti moramo okoli 20 tisoč vejic.
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.
Jaz bom v oljčniku vsak dan ob 9h in ob 16h. Imam tudi nekaj škarij za obrezovanje
in vrvico za vezanje. Veste da sam take količine v enem tednu ne morem pripraviti.
Letos je dovoljeno zbiranje, čeprav previdno. Ob delu se bomo veseli srečevali.

Papež Frančišek:
Angel spregovori Mariji, ko je vznemirjena zaradi pozdrava in ji reče: »Ne boj se« (v. 30).
Prva beseda je »Gospod je s teboj« in druga je »Ne boj se«. V Svetem pismu, ko se Bog
predstavi tistemu, ki ga sprejme, sta mu všeč ti dve besedi: ne boj se. Rekel ju je Abrahamu
(prim. 1Mz 15,1), ju je ponovil Izaku (prim. 1Mz 26,4), Jakobu (prim. 1Mz 46,3) in tako
naprej, vse do Jožefa (prim. Mt 1,20) in Marije. Na ta način nam daje jasno in tolažeče
sporočilo. Vsakič, ko se življenje odpre Bogu, nas strah ne more več imeti za talca. Sestra,
brat, če te tvoji grehi strašijo, če te tvoja preteklost vznemirja, če se tvoje rane ne zacelijo,
če ti nenehni padci jemljejo pogum in se ti zdi, da si izgubil upanje, ne boj se. Bog pozna
tvoje slabosti in je večji od tvojih grehov. Samo eno stvar te prosi, da svojo krhkost, bedo,
ne zadržuješ v sebi, ampak jih prineseš in postaviš pred Njega in da bodo vzroki za potrtost
postali priložnost za vstajenje. Ne boj se! Gospod želi, da mu damo svoje grehe. Na misel
mi prihaja pripoved o tistem menihu v puščavi, ki je Bogu dal vse, vse in je živel življenje v
postu, pokori in molitvi. Gospod pa je hotel od njega še več. »Gospod, vse sem ti dal«, je
rekel menih: »Kaj še manjka?« »Svoje grehe mi daj.« To želi Gospod. Ne bojte se!
Devica Marija nas pri tem spremlja. Tudi ona je položila svoje vznemirjenje Bogu.
Predlagal ji je namreč nekaj nepojmljivega, kar je šlo onkraj njenih moči in sama tega ne bi
zmogla, saj bi bilo preveč težav z Mojzesovo postavo, z Jožefom, z osebami njenega kraja
in njega ljudstva.
Te dni novice in podobe o smrti nenehoma vstopajo v naše domove, medtem ko bombe
uničujejo domove številnih naših nemočnih ukrajinskih bratov in sester. Kruta vojna, ki je
vrgla ob tla številne in povzroča trpljenje vseh, zbuja v vsakem strah in tesnobo. V sebi
opažamo občutje nemoči in neprimernosti. Potrebo imamo, da bi zaslišali: »ne boj se«.
Toda ne zadostujejo človeška zagotovila, potrebna je Božja navzočnost, gotovost Božjega
odpuščanja, ki edino izbriše zlo, odstrani zagrenjenost, povrne mir v srce. Vrnimo se k
Bogu, k njegovemu odpuščanju.
Kajti, če želimo, da se svet spremeni, se mora najprej spremeniti naše srce. Da bi to
naredili, danes dopustimo, da nas Marija prime za roko. Pogledamo v njeno Brezmadežno
Srce, kjer je Bog počival, v edinem srcu človeškega bitja, ki je bilo brez senc. Ona je »polna
milosti« (v. 28) in zato brez greha. V njej ni sledu zla, zato je z njo Bog lahko začel novo
zgodovino zveličanja in miru. Tam se je zgodovina obrnila. Bog je spremenil zgodovino, ko
je potrkal na Marijino srce.
Iz Marijinih ust je prišel najlepši stavek, ki ga je angel lahko ponesel k Bogu: »Zgôdi se mi
po tvoji besedi!« (v. 38). To Marijino sprejemanje ni pasivno ali vdano, ampak živa želja
sprejemanja Boga, ki ima »načrte za mir in ne za nesrečo« (Jr 29,11). To je najtesnejše
sodelovanje pri načrtu za mir na svetu. Posvetimo se Mariji, da vstopimo v ta načrt, da se
damo popolnoma na razpolago Božjim načrtom. Mati Božja se je, potem ko je rekla da,
odpravila na dolgo pot navkreber proti hriboviti pokrajini, da bi obiskala svojo nosečo
sestrično (prim. 1,39). V naglici je šla. Všeč mi je pomisliti na Marijo v naglici. Marija
vedno pohiti, da nam pomaga in nas varuje. S svojo roko naj prime našo pot in jo vodi po
strmih ter napornih poteh bratstva in dialoga, po poti miru.
vir: R. Vatikan
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: Mojca: »Komaj čakam na prvi april, da mi bo moj dragi rekel, da sem lepa!«

