VELIKA NOČ
Svete maše bodo tudi v prihodnjem tednu brez udeležbe vernikov. Zapisan je dan
ura in namen, da se lahko z duhovnikom duhovno povežemo. Duhovniki mašujemo
vsak zase, a vedno po vaših namenih. Položite v duhu prošnjo na daritveni oltar!
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Za družino Kljun, vsi ††
za župnijsko družino Izola
9.00 za župnijsko družino Korte
15.00 molitvena ura na nedeljo Božjega usmiljenja
7.00 †† Albina Rožac in Gustl
Za žive in †† Šustekove
sv. Maver 7.00 v zahvalo za družino in za župnijo
v zahvalo za dar zakramenta svetega zakona
sv. Maver 20.00
in v čast svetemu Valentinu
g. Luka
za zdravje družine in vseh, dar Anamarija
sv. Maver 20.00 za srečen porod in zdravje ter božji blagoslov
novorojenčka
g. Luka
1. obl. † Marijan Črnac
sv. Maver 7.00 za Gianno, v čast Mariji od zdravja
g. Luka
†† starši Josip in Marija Labinjan in ††
pravnuki
sv. Maver 20.00 za vse bolnike in zdravstvene delavce
g. Silvo
Za †† starše Vukelja, Jozo in Anka in za ††
Katica, Reza in Đuro
g. Luka
za župnijsko družino
sv. Maver 10.00 v čast Božjemu usmiljenju v katerega smo vsi
potopljeni, za odrešenje vsega hudega
g. Silvo
g. Luka
sv. Maver
doma
sv. Maver
g. Luka

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. Če me ne dobite na telefon,
vztrajajte. Najbolj gotovo sem v pisarni kot prej. Vsak petek dopoldne

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.
Dar za naročeno sveto mašo: 20 € boste lahko izročili osebno, ko bo
pandemija mimo ali ga nakažete na osebni račun: SI56 1970 0500 9919 483;
Janez Kobal, Trg svetega Mavra 4, 6310 Izola. Hvala za vaše darove. Ob
nedeljah mašuje po naših namenih tudi Silvester. Nekajkrat vsak teden tudi
Luka. Boste pa razumeli, da v tem času ne bom mogel vsake svete maše
maševati na obljubljen datum. Svete maše, ki so bile naročene pred pandemijo
opravljamo kolikor je mogoče na zaželene dneve. Če kdo želi spremembo
datuma ali hoče naročilo preklicati naj sporoči.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 15, 19. – 26. april 2020

BLAGOR TISTIM, KI SO VEROVALI,
ČEPRAV NISO VIDELI
Verouk: Končno je nastopil čas, ko starši
pripravljajo svoje otroke na prvo obhajilo, na birmo
in na življenje z Jezusom. Kakšen predlog za
verouk dobite na župnijski spletni strani, lahko pa
samo predelujete učbenike in delovne zvezke.
Prvoobhajanci: Ali bo prvo obhajilo na dogovorjene
datume v Izoli in v Kortah še ni popolnoma jasno.
Verjetno pa ga bo potrebno preložiti. Datumi niso najpomembnejši. Pomembna je
priprava na praznik, ki poteka v družini. S snježano sva na razpolago za pomoč pri
pripravi. Če nimate idej – v vaših učbenikih je veliko gradiva, ki ga lahko
obdelujete, prebirajte kakšne zgodbe iz Svetega pisma, molite, učite se molitvenih
obrazcev, da vas konec pandemije ne najde nepripravljenih za praznik prvega
obhajila. K prvi spovedi in prvemu obhajilu bo pristopil tisti, ki bo pripravljen.
Birmanci: K pripravi na birmo spada redno versko življenje. Če smo v posebnih
razmerah, še ne pomeni, da ne moremo ohranjati rednega stika z Bogom in s
Cerkvijo, kot pač razmere dopuščajo. Noben dan brez molitve, nobena nedelja brez
svete maše. Vsak teden vsaj eno uro verouka, z branjem, učenjem molitvic in
obrazcev … Skrb za osebno duhovno rast in zapisovanje tega, kar smo naredili. In
dobrodelnost. Skrb za uboge in šibkejše. K zakramentu svete birme bo pristopil
tisti, ki bo pripravljen. Ob koncu pandemije bomo preverili vašo pripravljenost.
Razen tega kar je v učbenikih vam tukaj dodajam povezavo, kjer bodo objavljene
štiri svetopisemske teme v pripravi na birmo: https://www.svetopismo.si/vstani/
Spremljanje svetih maš preko
Na Velik petek začne devetdnevnica Božjega
spleta, radia in televizije
usmiljenja,in da naj vsak,ki želi jo moli doma.
Verniki naj nadomestijo odsotnost od
svetega bogoslužja z molitvijo,
postom, dobrimi deli, prebiranjem
Božje besede, spremljanjem svete
maše po radiu, TV oziroma spletu ter
s prejemom duhovnega obhajila.

Na nedeljo Božjega usmiljenja pa se vsi, vsak
na svojem domu, v duhu združimo od 15 do 16
ure v slavljenju velikega Božjega usmiljenja.
Če kdaj, smo v teh časih, vsi brez izjeme
potrebni, da se zatečemo pod Jezusova žarka
krvi in vode iz njegovega prebodenega srca.

Več na povezavi: https://katoliskacerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije

Tisk. Družina na veliko noč je bila dvojna. Nova so Misijonska obzorja. 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:
http://zupnija-izola.rkc.si/
Karitas: Ne sprejemamo hrane in oblačil. Če je kdo lačen imamo kar nekaj zaloge
osnovnih živil. Naj kliče župnika.

Bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja: Cerkev z ranami


Mozaik iz Vrhpolja pri Vipavi. Tomaž se v svoji
neveri zagrabi za kristusovo rano. Za njegovo
prebodeno stran. Se dvigne iz nevere in postane
veren. Veren zaradi ran in tam kjer je ranjenost.

Velika noč se je zgodila, Kristus je vstal
in prav nič ni isto kakor prej. Da bi se ta
nova resničnost vendarle usidrala v naš
vsakdan,
praznujemo
velikonočno
osmino in velikonočni čas, ki bi
pravzaprav moral dišati v slehernem
1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh
dnevu našega življenja. Smrt je namreč za
obolelih s koronavirusom Covid-19 in
nami, v Njem pa smo vstali v ta novi dan, ki
drugih bolnikov v naši domovini in
nima zatona.
njihovih svojcev.
Vesela novica nam je zaupana! In kako zelo
2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse
svetu manjka takih novic!
zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za
V apostolskih delih beremo, kako so svet
bolnike in jim pomagali.
nagovarjali prvi kristjani. Kakor so oni
3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za
prepoznavali Vstalega po lomljenju kruha,
državne voditelje in njihove sodelavce,
po zbiranju v občestvu in po odpuščajoči
da bodo v teh težkih časih modro in
ljubezni, tako so drugi prepoznavali
odgovorno vodili svoje ljudstvo.
kristjane. Po teh istih znamenjih. Skupaj so
lomili kruh, skupaj so živeli, si delili skrbi in
veselje, svoje bogastvo in uboštvo in prav zato, ker so zmogli biti skupaj, so pričevali, da je
med njimi odpuščajoča ljubezen. Brez nje se namreč ne da biti skupaj.
Zdi se nam nemogoče, radi bi najprej videli tako Cerkev, da bi vanjo tudi verovali. In
vendar pozabljamo, da tudi ta, prva skupnost, ki se zdi tako idelana, ni bila brez ran. Rane
so simbol padcev, zla, slabega, težkega, vsega tistega, za kar mislimo, da ne bi smelo imeti
mesta v našem življenju. Kristus pa pokaže nasprotno. Rane žebljev in sulice postanejo po
vstajenju glavni prepoznavni znak Vstalega. Prav tako postanejo rane izjemno pomemben
prepoznaven znak kristjanov – tistih, ki oznanjajo Vstalega.
Naše skupnosti tako niso poklicane v sterilno popolnost brez ran, kajti takih ni, so pa
poklicane, da rane ne ostajajo vir sporov, temveč postanejo vir združevanja. Prav v njih, v
teh ranah učencev, ko so se dobro zavedali, kako so zatajili in zbežali, Kristus
ponavlja: “Mir vam bodi!”
Anja Kastelic
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: Kdo je teden dni po Veliki noči – na belo nedeljo - bil med apostoli in začel verovati? a) Marija
Magdalena; b) Janez evangelist; c) ; Peter, prvi papež d) apostol Tomaž;

Papež Frančišek:
iz Pisma Efežanom: »On [Jezus Kristus] je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da
je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v
predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu
spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo.« (Ef 2,14-16)
Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnja kateheza je posvečena sedmemu blagru, ki
govori o »tistih, ki delajo za mir« in bodo imenovani Božji sinovi. Vesel sem, da je ta
blagor na vrsti takoj po veliki noči, saj je Kristusov mir sad njegove smrti in vstajenja,
kakor smo slišali v Pismu sv. Pavla. Da bi mogli razumeti ta blagor, je potrebno razložiti
pomen besede »mir«, saj je le-ta lahko napačno razumljen ali včasih zbanaliziran.
Usmerjati se moramo med dvema idejama o miru: prva je svetopisemska, kjer se pojavi
čudovita beseda shalom, ki izraža obilje, bujnost, blaginjo. Ko se v hebrejščini vošči
shalom, se vošči življenje, ki je lepo, polno, obilno, pa tudi v skladu z resnico in pravico, ki
se bosta dopolnili v Mesiji, knezu miru (prim. Iz 9,6; Mih 5,4-5).
Poleg tega obstaja tudi drug pomen, ki je bolj razširjen, kjer se besedo »mir« razume kot
neke vrste notranjo umirjenost: sem miren, sem v miru … to je drugi pomen. Ta ideja je
sodobna, psihološka in bolj subjektivna. Običajno se misli, da je mir spokojnost, harmonija,
notranje ravnovesje. Ta pomen besede »mir« je nepopoln in ga ni mogoče absolutizirati, saj
v življenju nemir lahko predstavlja pomemben trenutek za rast. Velikokrat je Gospod sam
tisti, ki seje v nas nemir zato, da bi mu šli naproti, da bi ga našli. V tem smislu gre za
pomemben trenutek rasti; medtem ko pa se lahko zgodi, da notranji mir pomeni t.i.
navajeno vest in ne resnične duhovne osvoboditve. Gospod mora biti velikokrat »znamenje,
ki se mu nasprotuje« (prim. Lk 2,34-35), da pretrese naše lažne gotovosti in nas privede do
rešenja. In v tistem trenutku se zdi, da nimamo miru, vendar pa je Gospod tisti, ki nas
postavi na to pot, da bi prišli do miru, ki nam ga bo dal On sam.
Ob tem se moramo spomniti, da Gospod svoj mir pojmuje drugače od človeškega, od
tistega, ki ga daje svet, ko pravi: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam
ga, kakor ga daje svet.« (Jn 14,27) Ta mir je drugačen: Jezusov mir je drugačen od
posvetnega miru.
Vprašajmo se: kako daje mir svet? Če pomislimo na vojaške spopade, se vojne ponavadi
končajo na dva načina: ali s porazom ene izmed strani ali pa z mirovnimi sporazumi. Samo
želimo in molimo lahko, da bi se vedno krenilo po tej drugi poti; vendar pa moramo prav
tako upoštevati, da je zgodovina neskončno sosledje mirovnih sporazumov, ki so jih na laž
postavile vojne, ki so jim sledile ali preobrazba tistih vojn v druge načine ali na druga
področja. Tudi v našem času vojna »po kosih« poteka na različnih prizoriščih in na različne
načine. V okviru globalizacije, ki jo tvorijo predvsem ekonomski ali finančni interesi,
moramo vsaj posumiti, da »mir« nekaterih pomeni »vojno« drugih. In to ni Kristusov mir!
Resnični shalom in resnično notranje ravnovesje izvirata iz Kristusovega miru, ki prihaja z
njegovega križa in ustvarja novo človeštvo, ki je utelešeno v neskončni množici svetnikov
in svetnic, ki so bili iznajdljivi, ustvarjalni, ki so izumljali vedno nove poti, da bi ljubili. To
življenje Božjih otrok, ki po Kristusovi krvi iščejo in ponovno najdejo svoje brate, je
resnična sreča. Blagor tistim, ki hodijo po tej poti.
Ponovno vsem voščim blagoslovljeno veliko noč, v Kristusovem miru! Hvala. . vir: R V
POD ČRTO: Žena: Ker me je razjezil, sem pred pralni stroj zlila vrč vode… Sedaj že dve uri šraufa in tuhta, kje je

napaka…

