13. NEDELJA MED LETOM
dan / god

13. NEDELJA
med letom
26. 6. 2022

cerkev/ duh.

PONEDELJEK sv. Maver

Ema Krška, kneginja

ura

mašni namen

sv. Rok
8.00 za † Marjeto in ožje sorodnike
Korte
9.00 za župnijsko družino
sv. Maver 10.00 za družino Lovrečič
sv. Maver 20.00 †† Blaženka in Anton Štimec
v zahvalo za duhovniški poklic
† Bernard Zelenšček
† Marija Kaligarič,, dar sestra Albina
†† iz družine Vardič
v zahvalo Jezusu, ker mi je stal ob strani
† Atilij Bonin, Korte 115b
†† iz družine Lučič
za zdravje in moč v preizkušnjah, za božji
20.00
blagoslov
20.00 †† Angela Pogačar, Silvester in Ondina
8.00 †† Lučič

8.00
20.00
19.00
20.00
9.00
19.00
20.00

Peter in Pavel,
apostola

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

ČETRTEK

sv. Maver

prvi PETEK
prva SOBOTA

sv. Maver
sv. Maver

14. NEDELJA
med letom
3. 7. 2022

sv. Rok
8.00 †† Benčič, Ipsa, Vižintin, Cotič in Meti
Korte
9.00 †† Karnjel in Rakar
sv. Maver 10.00 za družino Viler, za zdravje
sv. Maver 20.00 za župnijsko družino

TOREK

Irenej Lyonski, škof, muč.

SREDA

prvi muč. rimske Cerkve

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 1. 7. od 8.00 do 10h. Uredite stvari v
prihodnjem tednu ker potem naslednja dva petka ne bo uradnih ur. Grem namreč v
Kolumbijo na seminar in konferenco katoliških skavtskih organizacij iz celega
sveta. Odletel bom 5. julija, nazaj bom 20. julija.
Priporočamo molitev za mir v svetu.
Kar se tiče covida se obnašajmo odgovorno in skrbimo za druge in tudi zase.
Zaščitne maske niso prepovedane, so pa učinkovite.
V sredo je praznik apostolov Petra in Pavla. Večino duhovnikov je posvečenih ob
tem prazniku in obhajamo svoje obletnice. Naša škofija nima letos nobene nove
maše. O novomašnikih si preberite v novi Družini. Jo imamo naročenih več
izvodov. Poleg pomanjkanja duhovnikov se nam dogaja tudi pomanjkanje
vernikov, ki bi bili zvesti svoji krščanski izbiri. Bodimo pogumni v misijonarjenju.
Kakor dobri pastir poišče izgubljeno ovco in jo povabi nazaj v čredo, tako tudi mi.
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.

Vprašanje: Svetniki. Kako prepoznamo kip ali sliko apostola Petra, prvega papeža? a) v rokah drži skalo, ker
mu je Jezus rekel: »Ti si Peter, Skala«; b) Upodobljen je na čolnu, ker je bil ribič, ko ga je Jezus poklical;
c) Upodabljamo ga s petelinom, ker je izdal jezusa preden je petelin zapel ; d) v roki ima ključe od nebes
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Sv. Peter je eden od dvanajsterih apostolov in
prvi papež.
Bil je ribič z imenom Simon Jonov sin, doma v ribiški vasi
Betsajdi onstran Genezareškega jezera. Bil je poročen, saj
evangelisti omenjajo njegovo taščo. Nekega dne, ko je z
bratom Andrejem lovil ribe, je k njima pristopil Jezus in ju
povabil: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča
ljudi!« Jezus mu je dal vzdevek Skala (gr. Kefa, lat.
Petrus), kar se prevaja Peter (Jn 1,42), s čimer je označil
njegovo vodilno vlogo v Cerkvi. Peter je bil priča vsem
posebnim dogodkom v Jezusovem življenju; nastopal je z
nesporno avtoriteto kot predstavnik dvanajsterih apostolov.
Ko je Peter Jezusa v Cezareji Filipovi priznal kot Mesija,
Sina živega Boga, mu je Jezus obljubil: »Ti si Peter
(Skala) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev … Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva«
(Mt 16,16-19). Predvsem na tej osnovi in na Jezusovem povabilu, naj pase njegove ovce in
utrdi svoje brate (Jn 21,15-17; Lk 22,32), temelji pravica rimskih škofov, da vodijo
katoliško Cerkev kot papeži.
Peter je bil sicer po značaju viharen; svojega učitelja je v času stiske kar trikrat zatajil in se
nato kesal … V Rim je prišel leta 43, potem ko je v Jeruzalemu skupaj z bratom Jakobom
že vodil apostolsko Cerkev v Jeruzalemu in opravil več misijonskih potovanj. V Rimu je bil
pod cesarjem Neronom okrog leta 64 križan z glavo navzdol. Nad njegovim grobom se
dviga bazilika sv. Petra v Rimu.

Sveti Pavel: Pisec hvlanice ljubezni
Je teolog in mučenec, ki je napisal trinajst novozaveznih pisem.
Rodil se je v Tarzu v Mali Aziji (današnji Turčiji) z imenom Savel. Preganjal, mučil in
pobijal je kristjane in bil prisoten pri umoru prvega krščanskega mučenca sv. Štefana.
Dogodek v Damasku pa je radikalno spremenil njegovo življenjsko pot. Po tem videnju
Vstalega Gospoda je iz preganjalca Kristusa postal apostol. Iz Savla je postal Pavel. Vstali
Gospod ga je vprašal za razlog njegovega početja: »Savel, Savel! Zakaj me
preganjaš?« (Apd 9,4). Pavel je padel na tla. Ko se je postali na noge, ni videl ničesar,
postal je slep. Pavel je po spreobrnjenju in daljši notranji in zunanji pripravi na svoje
poslanstvo evangelij neustrašno ponesel poganskim ljudstvom. Zavedal se je, da ga je
Kristus poklical za apostola. Odtlej ga pri širjenju Božjega kraljestva ni moglo nič ustaviti.
Napisal je več pisem, ki so postala del Svetega pisma Nove zaveze. Najbolj znana je prav
gotovo hvalnica ljubezni (1 Kor 13).
Življenje je končal v Rimu v času Neronovega preganjanja kristjanov, okoli leta 67.
Obsodili so ga na smrt z obglavljenjem, in zaradi česar je običajno upodobljen z mečem v
roki.

Molitvene skupine: Ob torkih po sveti
NAŠI RAJNI:
maši pripravlja molitev Molitvena skupina
Ernesta Grbec, Korte 62, 91 let
Božjega usmiljenja.
Gospod, daj ji večni pokoj!
Ob četrtkih imamo uro molitve pred
Najsvetejšim eno uro pred sveto mašo.
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.
Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred
Najsvetejšim.
Pred Najsvetejšim izrazimo gesto globokega spoštovanja in dejanje vere: "Gospod
verujem, da si tukaj, želim biti s teboj." Tiho sem. Utišam vse glasove v sebi. Zdaj
se posvetim Njemu, pogled ustavim na Jezusa v hostiji. Svojemu srcu pustim, da
spregovori, začenjam ljubiti Tistega, ki nas je prvi ljubil.

†

Naši posvojeni otroci
Preko projekta Botrstvo smo se povezali in spoprijateljili
tudi z deklico Tamrat.
REDIET TAMRAT, rojstni dan 13. 12. 2011
Tamrat prihaja iz zelo revne družine. Živi skupaj s starši in
sestro. Oče je v prometni nesreči utrpel zlom hrbtenice,
zato ne more delati. Mama je gospodinja in zelo težko
preživlja svojo družino. Deklica potrebuje pomoč za hrano
in nadaljevanje šolanja.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372. Nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski:
misijoni, za Karitas in za tisk. Pri Lurški Mariji, tam kjer se prižigajo lučke in nabiralnik
kjer piše za cerkev zbiramo za tekoče stroške in popravila pri cerkvah v župniji.
Župnija Korte, TRR: SI56 1970 0501 5349 155. Korte 73, 6310 Izola. Pozor! Župnija
Korte ima nov transakcijski račun.
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.
Koncert v cerkvi svete Marije Alietske: Gostuje Mešani pevski zbor CAMERATA
SLOVENICA iz SARAJEVA: Koncert bo v petek, 1. 7. 2022 ob 19.00. Organizator
koncerta je Vokalna skupina Tamariska. Lepo vabljeni.

Papež Frančišek: Drage družine!
Zelo sem vesel, da sem tukaj z vami po vseh pretresljivih dogodkih, ki so v zadnjem času
zaznamovali naša življenja: najprej pandemija in sedaj vojna v Evropi, dodana drugim
vojnam, ki mučijo človeško družino.
Potem se želim zahvaliti tudi vsem prisotnim družinam, ki ste prišle s toliko koncev sveta;
zlasti tistim, ki ste nam podarile svoje pričevanje: iz srca hvala! Pred tolikšnim občinstvom
ni lahko govoriti o svojem življenju, o težavah in čudovitih, toda intimnih in osebnih

darovih, ki ste jih prejeli od Gospoda. Vaša pričevanja so kot »ojačevalci«: dali ste glas
izkušnji mnogih družin po svetu, ki doživljajo iste radosti, skrbi, trpljenje in upanje.
Zato se sedaj obračam na vas, ki ste tukaj, kakor tudi na zakonce in družine, ki nas
poslušajo po svetu. Rad bi, da bi začutili mojo bližino tam, kjer se nahajate, v vaših
konkretnih življenjskih razmerah. Moja spodbuda je predvsem to: izhajajte iz svojega
stvarnega stanja in od tam skušajte hoditi skupaj: skupaj kot zakonci, skupaj v vaši družini,
skupaj z drugimi družinami, skupaj s Cerkvijo. Mislim na priliko o usmiljenem Samarijanu,
ki je na poti naletel na ranjenega človeka; približal se mu je, poskrbel zanj in mu pomagal
nadaljevati pot. Radi bi, da bi bila Cerkev za vas prav to! Usmiljeni Samarijan, ki se vam
približa in vam pomaga nadaljevati vašo pot in narediti »korak več«, čeprav je majhen. Ne
pozabite, da je bližina slog Boga. Bližina, sočutje, nežnost, to je slog Boga.
Ko se neki moški in ženska zaljubita, lahko rečemo, da jima Bog izroči darilo: zakon.
Čudovit dar, ki ima v sebi moč Božje ljubezni: moč, trajnost, zvestobo, sposobnost, da se
opomore po vsakem porazu in po vsaki krhkosti. Zakon ni formalnost, ki jo je treba
izpolniti. Ne poročamo se zato, da bi bili katoličani »z etiketo«, da bi ubogali neko pravilo,
ali zato ker tako pravi Cerkev ali da bi pripravili praznovanje. Poročamo se zato, ker
hočemo zakon utemeljiti na Kristusovi ljubezni, ki je trdna kot skala. V zakonu se Kristus
daje vam, da boste imeli moč za podarjanje drug drugemu. Pogum torej, družinsko življenje
ni misija nemogoče! Z milostjo zakramenta ga Bog spremeni v čudovito poslanstvo, ki ga
moramo opraviti skupaj z Njim, nikoli sami. Družina ni lep ideal, ki bi bil v stvarnosti
nedosegljiv. Bog zagotavlja svojo prisotnost v zakonu in družini, ne samo na dan poroke,
ampak za vse življenje. On vas vsak dan podpira na vaši poti.
In to je dejansko dinamika, ki je lastna družini. V družini živimo dinamiko sprejemanja, ker
sta najprej kot zakonca sprejela drug drugega, kakor sta drug drugemu rekla na poročni dan:
»Jaz sprejmem tebe.« In potem sta, ko sta rojevala otroke, sprejela življenje novih bitij. In
medtem ko je v anonimnem okolju šibkejši pogosto zavržen, pa je v družini normalno, da
ga sprejmemo: prizadet otrok, star človek, potreben nege, sorodnik v težavah, ki nima
nikogar … To daje upanje. Družine so kraji sprejemanja, in gorje, če bi jih ne bilo več!
Brez družin, ki sprejemajo, bi družba postala hladna in neprimerna za življenje. Te
gostoljubne in velikodušne družine so toplina za družbo.
Dragi prijatelji, vsaka od vaših družin mora izpolniti svoje poslanstvo na svetu, dati svoje
pričevanje. Krščeni smo posebej poklicani, da smo »sporočilo, ki ga Sveti Duh zajema iz
bogastva Jezusa Kristusa in ga daje svojemu ljudstvu« (Apostolska spodbuda Veselite in
radujte se, 21). Zato vam predlagam, da si postavite tole vprašanje: Katero besedo želi
Gospod z našim življenjem povedati ljudem, ki jih srečujemo? Kateri »korak več« danes
zahteva od naše družine? Vsakdo mora reči: od moje družine. Prisluhnite. Pustite, da vas
spremeni, da boste tudi vi lahko spreminjali svet, da bo postal »dom« za tiste, ki potrebujejo
sprejetost, ko potrebujejo srečanje s Kristusom in ki potrebujejo občutek, da so ljubljeni.
Živeti moramo z očmi, obrnjenimi proti nebesom: kot sta rekla blažena Maria in Luigi
Beltrame Quattrocchi svojim otokom, ko so se srečevali z napori in veseljem življenja,
»vedno gledajoč od strehe navzgor«.
Zahvaljujem se vam, da ste prišli sem. Zahvaljujem se vam za zavzetost, s katero skrbite za
svoje družine. S pogumom in veseljem naprej. In prosim: ne pozabite moliti zame .
vir: R. Vatikan
POD ČRTO: Zaradi pomanjkanja bencina so tudi poštarji začeli delati od doma. Me je prejšnji dan poklical moj poštar in mi je
od doma bral pisma, račune in reklame.

