1. POSTNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

1. postna
NEDELJA

sv. Maver
Korte
sv. Maver

sv. Maver
PONEDELJEK sv. Maver
Perpetua in Felicita, sv. Maver
muč.

Janez od Boga

Korte
sv Maver

SREDA

sv. Maver

Frančiška Rimska, red.

ČETRTEK
40. mučencev iz
Armenije

PETEK
SOBOTA
2. postna
papeška
NEDELJA
13. 3. 2022

mašni namen

Marica in Vincenc Gorjup

6. 3. 2022

TOREK

ura

8.00 za župnijsko družino
9.00 za zdravje prijatelja
10.00 †† Edi Božič in starši, Fabio, Pierina,
18.00 †† Franc Tomc, Marija in Janko
8.00 za nerojene otroke
19.00 † Ernest Bratina
†† Marjan Rihtaršič in Marija Markič
18.00 †† Franc Gostečnik in Ivan Petovar
19.00 30. dan † Mimi Mujdrica
8. dan † Ivo Jakovljevič
19.00 8. dan † Blaženka in Anton Štimec,
Senčna ulica 8
v znamenje hvaležnosti

sv. Maver
sv. Maver

8.00 za zdravje v družini
19.00 8. dan † Majda Starc, Koper

sv. Maver
sv. Maver

8.00 za mir v svetu
19.00 za mir v svetu

Korte

18.00

sv. Maver

18.00

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
9.00
10.00
18.00

v čast sv. Mavru, v zahvalo
†† Ana, Franc, Ester in vsi iz družine
Novak
za Božji blagoslov in vodstvo, dar za 18.
rojstni dan
† Viljem Samec
†† Roža in Silvester Bernardi
za dušno in telesno zdravje
za župnijo

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 11. 3. od 8.30 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). Dobrodošli tudi izven uradnih ur. Bolje je prej poklicati.
Priporočamo molitev za mir v svetu.
Za vstop v cerkev ne velja več zahteva za potrdilo PCT, še vedno pa dosledno
nosimo zaščitne maske, ki pokrivajo nos in usta, razkužujemo roke in držimo
razdaljo med osebami, oz mehurčki. Obnašamo se odgovorno in ob sumu bolezni
ne prihajamo v cerkev. Ne pozabimo na molitev za zdravje.
V času do velike noči bi želel obiskati, spovedati in obhajati, po potrebi tudi
maziliti) vse bolnike v obeh župnijah. Bolniki so tisti, ki se imajo za kristjane, pa
jih bolezen ovira, da ne morejo v cerkev.
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Namen posta je, da damo več prostora Bogu. Tako post kot
molitev imata smisel, če se bolj povežemo z Bogom. Brez
tega je post zgolj metoda hujšanja ali poskus vzpostavljanja
samokontrole. In potem moj ego le še bolj zraste.
Post je kot Božja učilnica, kjer se prepustimo Njegovi
pedagogiki. Z odpovedjo hrani ali čemu drugemu, se
odpovedujem zaupanju v lastno moč, da bom jaz spremenil
in izboljšal samega sebe. Odpovedujem se temu napuhu in
priznam, da potrebujem Njegovo moč. Prosim ga, naj mi z
usmiljenjem pokaže moje šibkosti in ga povabim, da vstopi vanje. Pokazal mi bo,
kako naj sodelujem z Njim.
Da se izkaže Božja moč v mojem življenju, moram najprej priznati svojo nemoč. V
vsaki odpovedi čutimo, da smo šibki in to je dobro. Odpoved je moj »DA« Njegovi
moči.
Urnik
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo
reden verouk. Izjemoma ima 5. in 6. razred
verouk pol ure kasneje, kot je na urniku. 5.
razred ob 17h in 6. razred ob 18h. Objavljam
urnik verouka, ker je možno, da je kdo v
vmesnem času pozabil, kdaj je verouk. Pri
verouku bomo od 2. razreda navzgor še
vedno nosili zaščitne maske.

Kateheze
od 3 – 5 let
KDP

Prvoobhajanci 2022: Na prvo in drugo postno
nedeljo se dobimo v živo ob 9h. Na prvo
postno nedeljo bomo molili križev pot.
Seveda je tudi reden verouk.
Birmanci 2023: Zapisujte vaše krščansko
življenje. S pepelnično sredo vstopamo v postni
čas. Odpoved mesu in vaja v postu velja

5. razred

Pevske vaje bodo končno spet v petek ob
20h. Dobrodošli novi pevci.

1. razred KDP
2. razred
3. razred
4. razred

6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
mladina
Korte 1 - 6
Korte 7. 8. 9.

Dan, ura,

sreda ali četrtek
16.30 – 18.00
ponedeljek ali torek
16.30 – 18.00
četrtek ob 17.30
sreda ob 17.30
sreda ob 16.30
ponedeljek
ob
16.30
ponedeljek ob 17.30
četrtek ob 15.30
četrtek ob 17.30
Sreda ob 16.00
petek ob 20h
torek ob 18.00
torek ob 17.00

Križev pot imamo v Izoli vsako nedeljo ob 9.30 in vsak petek ob 18.30. Hvala voditeljem.
Vprašanje: 2. postna nedelja je tudi Kvatrna nedelja. Kvatrne nedelje so štirikrat letno. Miloščina te nedelje je v
vseh slovenskih župnijah za semenišče. kaj je to semenišče? a) tržnica kjer prodajajo prašiče in druge domače
živali; b) ustanova, kjer se vzgajajo fantje, ki bodo postali duhovniki; c) shramba za semena, ki jih bomo na
pomlad posejali v dobro prekopano zemljo d) velika hiša v Ljubljani kjer potekajo razni seminarji o veri in Cerkvi

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: maska in razdalja.
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.
Pogoj za vstop v cerkev je da smo zdravi in nosimo maske ki pokrivajo usta in nos.
Cepljenje ni več pogoj. V cerkvi je razdalja med verniki 1,5 m. Družine so lahko skupaj.
Svete maše se v bolezni lahko udeležite tudi po radiju, televiziji. Preko zooma ali omrežij
lahko prenašam sveto mašo, če obstaja taka želja. Mnogi ste že ugotovili, kako je to
enostavno. Če bi želeli da nadaljujemo sporočite na mail. Nekajkrat smo imeli celo
udeležence iz Kanade, Švice, ker se je sveta maša darovala za njihove sorodnike.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv.
NAŠI RAJNI:
Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno
Ivo
Jakovljevič,
Ljubljana, 55 let
župniku ali na TRR: SI56 1010 0003
Blaženka
Štimec,
Senčna
ulica 8, 82 let
7271 372. Kar se nabere v nabiralnikih v
Anton
Štimec,
Senčna
ulica
8, 88 let
cerkvi, pri lučkah in pri lurški Mariji je
Majda
Starc,
Koper,
73
let
miloščina tistega tedna.. Drugi
nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so
Gospod, daj jim večni pokoj!
namenski: misijoni, za Karitas in za tisk.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola.

†

V nedeljo 6. marca bo miloščina v vseh župnijah v škofiji za semenišče
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.

Tečaj priprave na zakon zaradi umirjanja razmer, kovid, dva zaporedna vikenda in
to od 11.3. - 13. 3. in od 18. 3. -20. 3. vedno ob 19,30 uri v živo pri Svetem
Marku. Prijave na župnijo Sveti Marko.
Botrstvo: Tudi v novem letu z botrstvom in z molitvijo podpiramo 15 otrok iz
Etiopije in iz Kambodže. Za vsakega otroka mesečno prispevamo 180 €. Tako
lahko hodijo v šolo in dobijo skledo riža na dan.
Tokrat z vami delimo del pisma naših misijonarjev iz Addis Abebe v Etiopiji, ki so
nam ga poslali konec preteklega leta:
»Vojna se je v zadnjih mesecih leta zaostrila, zato je vlada razglasila izredno stanje
za celotno državo in močno poostrila varnostne ukrepe. Vse tuje organizacije in
delegacije so morale zapustiti državo, veliko nedolžnih ljudi je bilo priprtih in
preiskovanih, med njimi tudi mnogi redovniki in duhovniki. Mnoge verske
skupnosti, tudi Don Boskovo, je vlada začasno zaprla in prepovedala delovanje,
dokler se stvari ne umirijo. V tem trenutku čakamo na zeleno luč, da bomo lahko s
pomočjo nadaljevali, saj ljudje vsakodnevno dobesedno umirajo od lakote, mnogi
otroci pa tudi ne morejo plačevati šolnine. Vedo, da sredstva čakajo pri nas do
takrat, ko bo vlada dovolila, da nadaljujemo s pomočjo. Naša zaskrbljenost se
stopnjuje iz dneva v dan.«

Poizvedba:
Iz
Ukrajine morda že v
bližnji prihodnosti
lahko pričakujemo
večje
število
beguncev, verjetno
večinoma žene z
otroki. Prihajajočim
brezdomcem
želi
pomagati tudi Škofijska karitas Koper, zato se na vas obračamo s prošnjo za podatke o
možnih nastanitvah tako v cerkvenih prostorih kakor tudi po gospodinjstvih v župnijah.
Vsaka nastanitev se pričakuje da ima: kuhinjo in spalnico in sanitarije. Sprašujemo vas:
Koliko žena z otroki (2-3) lahko sprejme
župnija v svoje cerkvene prostore in koliko
Sveti nadangel Mihael,
jih lahko sprejmejo gospodinjstva v župniji?
brani nas v boju,
Stroške bivanja in nastanitve nosi župnija,
bodi nam v pomoč zoper
vlada zagotavlja beguncem zdravstveno
zlobnost
varstvo in denarno pomoč, trajanja nastanitve
in zalezovanje hudobnega duha.
seveda ni mogoče predvideti. Prosimo vas, da
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
navedene podatke po posvetu z ŽPS in ŽGS
ponižno zato prosimo.
sporočite ravnatelju ŠKK g. Tihomirju Busija
do 15 marca 2022. Zahvaljujemo se vam za
In ti vodnik nebeške vojske,
odziv in vas lepo pozdravljamo. škof Jurij s
satana in druge hudobne
sodelavci
duhove,

ki hodijo po svetu v pogubo duš,
Marijine sestre iz Ukrajine se vam oglašamo
z Božjo pomočjo v pekel pahni.
z veliko hvaležnostjo za vso bližino, skrb,
podporo in sočutje od vsepovsod. Nemogoče
Amen.
se je zahvaliti vsakemu posebej. V tolažbo
nam je, da nas tako zvesto spremljate in podpirate z molitvijo. Hvaležne smo za vse
darovane sv. maše in molitev prav vsakega.
Mnogi sprašujete, kako lahko pomagate tudi materialno. V Sloveniji se pomoč zaenkrat
zbira preko Karitas – preko nje bodo pripomočki prišli k potrebnim. Zbirna mesta
Slovenske Karitas in sredstva, ki se zbirajo, so navedena na tej povezavi:
https://www.druzina.si/clanek/slovenska-karitas-zbira-pomoc-za-ukrajino

OČE, GREŠIL SEM ZOPER NEBO IN PRED TEBOJ: Zakrament sprave –
spoved: Liturgične kateheze: s. Božena Kutnar s. Anja Kastelic p. Milan Žust
Srečanja preko Zooma bodo ob ponedeljkih, od 20.00 do 21.30: 7., 14., 21., 28.
marca in 4. aprila 2022.
Spokorno bogoslužje v živo bo v nedeljo, 10. aprila 2022, ob 17.00.
PRIJAVE: liturgicni.atelje@gmail.com ali 031 347 741 (s. Božena)
feg.slovenija@gmail.com ali 041 631 551 (s. Anja)
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: Bil je vi-rus, zdaj je rus….

