4. POSTNA NEDELJA
Svete maše bodo v prihodnjem tednu brez udeležbe vernikov. Zapisan je
dan ura in namen, da se lahko z duhovnikom duhovno povežemo, čeprav
mašuje sam v zaklenjeni cerkvi. Duhovniki mašujemo vsak zase, a vedno
po vaših namenih. Položite v duhu svojo prošnjo na daritveni oltar!
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† Ksenija Lazar
†† iz družine Pribac
10.00 za župnijsko družino
19.00 †† starši Žigič in Mikičič
7.00 †† Štefan, Barbara, Antonija in Marija Kučko
† Gorela Ivan in Marija
19.00 † Olivo Jožef Knez
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30. dan † Štefanija Prelc
5. postna nedelja g.
g. Luka
†† Albin in Karolina, Korte 29
10.00 za župnijsko družino

Župnijska pisarna: Zaradi preprečitve širjenja korona virusa je zaprta. Naročilo
svete maše, pogreba in druge nujne zadeve lahko uredite po telefonu ali po
mailu: Saj razumete: Delamo v izrednih razmerah.

031 318 814

zupnija.izola@rkc.si

župnik Janez

Duhovniki mašujemo mašne namene, ki so nam bili naročeni pred pandemijo
ali pa po telefonu, sms, mailu. Ko naročate sveto mašo, bomo vedno potrdili
prejem s povratnim sms ali mailom. Ker se eletronska pošta lahko izgubi. Ko
smo sprejemali naročila za maše v živo, še nismo vedeli za posebne razmere.
Duhovnik sme v enem dnevu maševati enkrat, ko so velike pastoralne potrebe
dvakrat, celo trikrat. Zdaj ko mašujemo sami, tudi ob nedeljah mašujemo
enkrat. Župnik je ob nedeljah dolžan maševati za župnijo. Pod geslom »za
župnijo« so skriti vsi živi in pokojni farani iz župnije Korte in Izola, posebno
bolni in tisti, ki so umrli v zadnjem tednu. Vsi ki so v stiskah in dobrotniki
človeštva, med njimi so velikokrat tudi voditelji občine in držav, ki se trudijo za
skupno dobro. Čeprav sem komu v zadnjem času upošteval posebne želje in
sem maše za župnijo maševal včasih v Kortah včasih drugje, bomo odslej,
dosledno ob nedeljah ob 10h imeli sveto mašo za župnijo. 6x letno bo ta sveta
maša v Kortah.
Dar za naročeno sveto mašo: 20 € boste lahko izročili osebno, ko bo
pandemija mimo ali ga nakažete na račun: SI56 1970 0500 9919 483; Janez
Kobal, Trg svetega Mavra 4, 6310 Izola. Denar, ki ga dobimo kot dar za sveto
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mašo, je namreč duhovnikov oseben denar in
je ločen od župnijskega denarja. Če kdo hoče
podariti kaj župniji, za misijone, karitas … naj
to ne nakazuje na ta račun, ampak na račun
župnije Izola/Korte, številke so objavljene na
naslednji strani. Na moj račun se nakaže tudi
darove za svete maše, ki jih opravljata g.
Silvester in gospod Luka.
Vsi verniki se preventivno samoizolirajte ter
posvetite čas molitvi za zdravje bolnikov,
zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec
epidemije.
V zahtevnem času epidemije okrepimo
molitev za zdravje in blagoslov našega
naroda.
V smrtni nevarnosti pokličite duhovnika za
bolniško maziljenje ob upoštevanju, da sta
duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
»Svete maše so do nadaljnjega odpovedane, maševal bom sam v prazni cerkvi
po namenih, ki ste mi jih izročili, če ne dobim drugačnega sporočila.« Tako sem
napisal prejšnji teden in je bilo zelo nerazumljivo. Popravljam: Svete maše niso
odpovedane, ampak jih duhovniki mašujemo z ljudmi, ki so navzoči duhovno,
po pravilih izolacije iz svojih domov. Zelo poseben je občutek, ko v cerkvi
svetega Mavra rečem »Gospod z vami…« in s tem ne mislim ščurkov niti
cerkvenih klopi, ampak vas tja do Kort, tiste v bolnici in tiste, ki se trudite z
molitvijo in delom v poklicih in v družinah. Večina ste pri kakšni sveti maši
preko medijev ali pa preprosto prebirate mašna besedila iz molitvenika. Vsi
poudarjajo medije, facebook ampak stari dobri molitvenik je včasih še boljši,
ker besedila, ki jih bereš še drugače doživljaš…
Okrepil bom dejavnost na internetu. Svetilnik in druga sporočila lahko dobite
tudi kot Mail. Napišite mail in vas bom vključil na listo. V kratkem bomo
posodobili spletno stran. Pričakujem nekaj začetniških težav, potem bodo pa
tudi tam sporočila in predlogi za življenje po veri v izrednih razmerah.
Hvala res vsem, ki se trudite in se povezujete v razne molitvene verige.
Delajmo to kot polni upanja in veselja, da lahko prispevamo svoj del k rešitvi
tega svetovnega problema. Mediji nas sicer v glavnem ne bodo opazili, tihih
molivcev, vendar nas svet sedaj zelo potrebuje. Take molivce v svoji sobi na
skrivnem – z Očetom.

Bog, naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik sveta,
iz ljubezni do nas si svojega Sina poslal na svet kot zdravnika naših duš in teles.
V tem težkem času zmede in strahu poglej na svoje otroke,
ki se na številnih krajih Evrope in sveta k Tebi zatekajo po pomoč, rešitev in tolažbo.
Reši nas bolezni in strahu, ozdravi naše bolnike, potolaži njihove družine.
Daj modrost našim voditeljem, moč in nagrado našim zdravnikom, medicinskim
sestram in prostovoljcem, večno življenje vsem pokojnim.
Ne zapusti nas v tem času preizkušnje, ampak reši nas vsega zla.
To prosimo Tebe, ki s Sinom in Svetim Duhom živiš in kraljuješ na vekov veke.
Amen.
Verouk IZOLA IN KORTE: Starši naredijo v prihodnjem tednu katehezo ob Gospodovem
oznanjenju in primerno družinsko bogoslužje. Izdelajte oltarček z Marijino sliko ali kipcem.
Zahvalite se za Marijino materinstvo in vsako materinstvo. Ob koncu molitve naredite selfi in
ga pošljite na mojo številko ali mail.

Maša na radiju ognjišče: ob 19h vsak dan in ob nedeljah ob 10h
Maša po televiziji: Tv Exodus (preveri spored): Nova tv: Maša papeža Frančiška vsak dan
ob 7h. Tv slo 2: Nedelja ob 10h.
Maša preko interneta: Ljubljana Koseze: Prenos svetih maš, vsak delovnik ob 7.00
in ob 18.30, ob nedeljah pa ob 8.00 in ob 10.00: http://zupnija-ljkoseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/
TEDEN DRUŽINE 2020: Med 19. 3. in 25. 3. obhajamo Teden družine, tokrat pod
geslom »Kdor se uči, je mlad.« Pri nedeljski sv. maši boste prejeli zloženke, namenjene
družinam. Na njej boste za vsak dan našli življenjsko zgodbo, molitev in iztočnico za
pogovor v družini. Zgodbi in molitvi za vsak dan boste lahko sledili na pastoralnem portalu
Pridi in poglej. Na Radiu Ognjišče boste lahko prisluhnili pričevanjem in vsakodnevnemu
nagovoru pri večerni sv. maši. https://portal.pridi.com/2020/03/05/teden-druzine-2020kdor-se-uci-je-mlad-2/
Oljčna akcija: Ali bomo razvažali vejice ali ne danes še ni jasno. Verjetno bo omejitev gibanja še bolj
zaostrena. Nekateri duhovniki bi po zdajšnjem razmišljanju blagoslovili vejice in jih nastavili, da si jih
verniki vzamejo. Kdor obrezuje naj torej za vsak slučaj naredi kar sam kakšen šop oljčnih vejic in jih
prinese v oljčnik v barako ali v Korte k župnišču. Seveda bomo letos vejice podarili ljudem ob tej
posebni oljčni nedelji. Če ne jih bomo pa zažgali. Torej naredi butaro s približno 100 vejic dolgih 50
do 100 cm in jo prinesi. Do 2. 4.
Tisk. Imamo novo številko Družine, Ker ne morete do tiska bo nekaj tiska brezplačno na razpolago na
mizici ob vhodu v župnišče. Tam lahko vzamete tudi Svetilnik. Prav tako za župnijo Korte. Svetilnik je
nekje pri vhodu v župnišče. Poiščite Svetilnik na internetu: Župnija Izola
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)
janez.kobal@skavt.net . (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: 25. marec je materinski dan ker? a) se spominjamo da je tisti dan Marija postala Jezusova mama; b)
Ker je takrat rojena sveta Ana, mama od Marije; c) ; Ker je to dan, ko je Marija držala v naročju svojega
mrtvega sina (Pieta) d) Ker je OZN izbrala ta dan, kot praznik v čast vsem materam sveta;

KAKO GREMO PO NOVEM K SVETI MAŠI: 14 korakov.
Situacija ki jo doživljate s sveto mašo prek ekrana ali aparata, je razumljivo precej posebna. Ko se
slišimo po telefonu ali se vidimo v primerni varni razdalji si povemo, da se pogrešamo. Mene
spominja na leto 1984 ko devet mesecev nisem vstopil v cerkev in sploh nisem bil pri maši, pa je
moje krščanstvo preživelo. Takrat sem bil pri vojakih. Pravilo je bilo, da Jugoslavija ima svobodo
veroizpovedi. Drugo pravilo pa da vojaška obleka ne sme v cerkev. Tretje, da v času služenja vojske
15 mesecev ne smeš obleči civilne obleke. Vsekakor, ko sem se po devetih mesecih prišvercal v
cerkev v Tvrđi v Osijeku na kor, sem jokal kot dež… Naša situacija ni tako kritična, saj imamo veliko
možnosti biti pri sveti maši. Kako torej gremo k maši po televiziji, radiju ali na medmrežju.
1. Na sveto mašo se pripravimo. Pogledamo ponudbe in se odločimo, katero sveto mašo bomo
obiskali. Da nas med mašo ne bo motila kuhinja ali druge zadeve.
2. Uro pred sveto mašo se postimo zato da bi lahko prejeli duhovno obhajilo.
3. Se mašno oblečemo. ne moreš k maši v pidžami ali v trenerki.
4. Za družino pripravimo stole, ker to ni gledanje katerekoli oddaje, ampak je maša.
5. Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. Če nimamo kar z navadno vodo, da se spomnimo krsta.
6. Ko je čas za stanje, stojimo, sedimo in klečimo, kadar je treba.
7. Kar govori ljudstvo skupaj glasno odgovarjamo.
8. Poberemo miloščino. Po koncu epidemije bodo mnogi v stiskah in se bomo odločili komu bomo
dali darove naše mašne nabirke.
9. Ministranti lahko ministrirajo vsaj z zvonjenjem, če je pri hiši kakšen zvonček.
10. V družini si podamo roke pred obhajilom
11. duhovno obhajilo lahko pospremimo z zahvalami, ki jih izrečemo na glas
12. Pri blagoslovu sprejmemo blagoslov z glasnim »amen«.
13. Spremljamo zaključno pesem in še sami kaj zapojemo.
14. Po maši posedimo ob družinski mizi, popijemo kaj všečnega, pojemo kaj vitaminov ali sladkega.
Si povemo kaj nam je bilo všeč. Kaj bomo za Jezusa storili v življenju. Naredimo selfi, nekaj
narišemo ali napišemo. Pošljemo župniku sporočilce (lahko selfi) in ali SMS tistim s katerimi
navadno poklepetamo pred cerkvijo.
Potem se lahko spet preoblečemo v domače cunje.
Seveda je tudi spremljanje svete maše med kuhanjem kosila boljše kot nič, a če si boste vzeli čas za
Gospoda, boste imeli toliko boljši občutek, da je kakšen dan, kakšna ura drugačna od drugih.

Papež Frančišek:

Včeraj sem dobil sporočilo duhovnika, ki prosi za molitev za zdravnike, ki so
na meji svojih zmogljivosti; dajejo prav svoje življenje, da pomagajo bolnikom, da rešujejo življenja
drugih. Molimo tudi za predstavnike oblasti; ni jim lahko upravljati te situacije in pogosto se morajo
soočati z nerazumevanjem. Zdravniki, bolnišniško osebje, prostovoljci in predstavniki oblasti so v tem
trenutku stebri, ki nam pomagajo iti naprej in nas varujejo v tej krizi. Molimo zanje.«
Kako se spovedati, če ne morem k duhovniku?
Vem, da greste mnogi izmed vas za veliko noč k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar
pa mi bodo danes mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker se ne sme iti od
doma? In jaz se želim pobotati z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame … kaj
naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš
duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod,
zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi,« in prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja [1]
in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo
milost. Ti sam lahko pristopiš, kakor nas uči Katekizem, k Božjemu odpuščanju, če ni v bližini
duhovnika. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja,
in tako bo naša duša postala bela kot sneg. Vrni se k Očetu, čaka te
vir: R V
POD ČRTO: 29. 3. se bo zamenjala ura. bomo lahko eno uro več spali, doma.

