6. VELIKONOČNA NEDELJA
Za udeležbo pri maši je kar nekaj pogojev: Da ste zdravi. Da imate zaščitno masko
in ste jo sposobni nositi ves čas svete maše (s pokritim nosom). Da veste koliko je
razdalja 150 cm. Da si želite srečanja z Jezusom. Če kaj od tega manjka
spremljajte sveto mašo in šmarnice preko medijev, dokler se omejitve ne sprostijo.
Spoštovati je treba božje in cerkvene zapovedi. To da moramo imeti vas čas
masko čez nos v cerkvi je ta hip cerkvena zapoved, ki se povezuje z zapovedjo
ljubezni do bližnjega, ki ga ne želim okužiti. Cerkve so odprte samo za maše in za
osebno molitev eno uro prej. Vse javne molitve pred mašo in po maši odpadejo.
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po župnikovem namenu
†† Virginia in Ivan Radoš, Cetore 15
za župnijsko družino
† Bibiana Podreka

17. 5. 2020
PONEDELJEK sv. Maver 19.00 †† Marija Mejak, Dino, Marjo in Andrej
sv. Maver 19.00 † Antonija Kučko
TOREK
19.00 † Igor, Nožed 4
Korte
Aleksander, Katerina, Nataša, Ivanka in
SREDA
sv. Maver 19.00
Bernardin Sienski, duh.
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9.00
19.00

Korte
sv. Maver

19.00
19.00

24. 5. 2020

sv. Maver

sv. Maver 19.00
Korte
19.00
Socerb (Servul), muč.
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Mateja – za duhovno pomoč
†† starši Jurkovič in Mulc
† Jožef – Olivo Knez ter †† Marija in Matija
Babič
† Karniel in Rakar, Korte 28
30. dan † Anton (Nino) Primožič
†† starša in brat Marjan Dolinar
† Mariza Mejak in starši
†† Bernobič, Zornada in Pavletič
vsi †† iz družine Korenika, Korte 1b
za župnijsko družino
†† Rogelja Karel in Darka

Župnijska pisarna: Zaradi preprečitve širjenja korona virusa je zaprta. Naročilo
svete maše, pogreba in druge nujne zadeve lahko uredite po telefonu ali po
mailu. Najbolj gotovo sem v pisarni kot prej. Vsak petek dopoldne. Takrat sem
tudi najbolj odziven za telefonske klice.
031 318 814
zupnija.izola@rkc.si
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
predvsem ker naročate na ta poseben način dovolj svetih maš, da jih imava
oba z Lukom dovolj. V glavnem duhovniki živimo od mašnih darov. Zato toliko
večja hvaležnost do vseh v teh posebnih časih.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 19, 17. – 24. maj 2020
O MARIJA, JEZUSOVA
MATI
TI, KI SI SPREJELA,
NAUČI TUDI NAS
SPREJEMATI
TI, KI SI ČASTILA,
NAUČI TUDI NAS
ČASTITI
TI, KI SI SLEDILA,
NAUČI NAS SLEDITI …
AMEN

Verouk: Razen tematik, ki so v učbeniku naj
veroukarji skrbijo za domače šmarnično
bogoslužje. Kdor je sposoben nositi masko
lahko pride tudi k maši in šmarnicam v cerkev.

Prvoobhajanci: Po mojih podatkih se
prvoobhajanci zavzeto pripravljajo na praznik.
Otroci, ki so pripravljeni in si želijo prejeti
zakrament prve spovedi in obhajila lahko to
prejmejo že pred počitnicami.
Nekateri starši ste že organizirali skupino petih
otrok za prvo obhajilo 21. junija. Kakšen teden prej
se bomo srečali še za majhno pripravo in še enkrat
za praznik prve spovedi.
Praznik je lahko tudi med sveto mašo med tednom.
Ne vidim razloga, da bi z obhajilom čakali na dan,
ko bodo izredne razmere mimo, če pa je prav sedaj
čas, ko Kristusovo navzočnost tako zelo
potrebujemo. Vsekakor odločitev prepuščam
staršem. Poskrbeli bomo, da bo varno, čeprav na
zunaj ne bo tako slovesno, bo pa mogoče osebno
srečanje z Jezusom toliko bolj pristno. Seveda
nimam nič proti, če se odločite da praznik
pripravimo jeseni, oziroma, ko bo pandemija mimo.

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/

Cerkev svetega Mavra bo odprta za osebno molitev vsak dan eno uro pred sveto
mašo. V Kortah je odprta cerkev za osebno molitev. Zaupam, da boste obiskovalci
vsakokrat razkužili oziroma umili z detergentom vsako stvar, ki ste se je dotaknili.

18. maja ob spominu na stoletnico rojstva sv. Janeza Pavla II. bo sveti oče obhajal
jutranjo sveto mašo z neposrednim prenosom ob 7. uri v kapeli, kjer je grob
svetnika, v vatikanski baziliki.
Istega dne se v Italiji, v številnih delih sveta se je že začelo, začne ponovno
obhajanje svetih maš z navzočnostjo vernikov. Zaradi tega bodo naslednji dan,
torek, 19. maja, prenehali neposredni prenosi jutranjih maš iz Doma sv. Marte.
Papež Frančišek je v preteklih dneh izrazil željo, da bi se Božje ljudstvo lahko
vrnilo k domačnosti občestva z Gospodom v zakramentih z udeležbo pri
nedeljskem bogoslužju in s ponovnim začetkom vsakodnevnega obiska Gospoda in
njegove Besede tudi v cerkvah.
Navodila o ponovnem odpiranju cerkva:. Celotno navodilo: https://katoliskacerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskihcerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
Če kdo ni prebral ponovno zapišem glavne povdarke: Starejšim, kroničnim bolnikom in
drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po
televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.
Če otroci ne morejo zdržati z masko ali odrasli, ker jih duši, se ne morejo udeležiti svete
maše. Če se otroci ne morejo udeležiti svete maše, naj s starši obhajajo bogoslužje doma.
Masko nosimo ves čas, tudi kadar pojemo, molimo, beremo berilo… Od vstopa skozi vrata,
do izstopa iz cerkve. K obhajilu pristopamo z razdaljo in z masko. Po obhajilu se
umaknemo levo ali desno dvignemo masko samo toliko da lahko zaužijemo Sveto Rešnje
Telo in se po drugi poti – upoštevajoč razdaljo vrnemo na svoj sedež. Poleg maske je ves
čas tudi razdalja med verniki, 150 cm. razen za tiste, ki živijo v istem gospodinjstvu. Ko
enkrat v cerkvi zasedete svoj prostor ga ne menjajte, ker s tem potencialno okužite še
dodatno klop, ki ne sme biti zasedena pred razkuževanjem.
Druženje po maši je s preklicem pandemije dovoljeno do 30 oseb.
Za vsakodnevno čiščenje in razkuževanje cerkve poskrbijo sestre uršulinke. Če kdo
potrebuje ključ ali dotakne kljuko ali drug predmet v cerkvi naj poskrbi za to, da mesto, ki
ga je dotaknil, razkuži.
Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete
maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in
ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po
medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.
Zakrament svete spovedi:. Vsak petek uro pred mašo v veroučni učilnici

Prejšnjo nedeljo ste nekateri z veliko boječnostjo prišli k maši. Ker je bilo tudi
mene strah, da bi bil odgovoren za kakšno okužbo ali celo smrt, sem bil
zadovoljen, da vas je prišlo tako malo. Naša velika cerkev bi prenesla še kakšnih
150 obiskovalcev. Opravičujem se in se zahvaljujem tisti ženi, ki ni imela maske
čez nos in je razumela, da bo za vse boljše, če odide iz cerkve. Zame je nemogoče
gledat, ali imate maske, ali ste v pravilni razdalji in hkrati pozorno poslušati božjo
besedo in zbrano maševati, zato mi veliko pomeni vaše odgovorno obnašanje v teh
posebnih razmerah.

V tem tednu obhajamo PROŠNJE DNEVE pred praznikom Gospodovega vnebohoda, ki ga
pri nas praznujemo naslednjo nedeljo.
Prošnji dnevi so v ponedeljek, torek, in sredo. Ponekod v Sloveniji se zberejo tudi druge dni
k poljskim mašam v podružničnih cerkvah in k procesijam (kjer jih imajo) in prosijo za
blagoslov dela, polj, vinogradov, gozdov, za odvrnitev od hude ure. Letos imamo še
posebno nalogo, da prosimo Gospoda, da čim prej preneha ta epidemija.
Pri nas bomo namesto litanij Matere Božje tri dni molili litanije svetnikov. Kdor ne more k
maši v cerkev naj molitve zmoli doma ali na svoji njivi. V molitvi prosimo za odvrnitev
epidemije, za obolele, za pokojne in njihove domače, zdravstvene delavce in za to, da se
razmere čim prej izboljšajo. Poleg rednih molitev zmolimo litanije vseh svetnikov.
Največje krščanske verske skupnosti v Sloveniji izražamo podporo vsem predlogom, da so
trgovine ob nedeljah tudi v času po epidemiji zaprte in da se ohrani nedelja kot dela prost dan.
Slovenski kristjani si že dve desetletji aktivno prizadevamo, da bi bila nedelja namenjena
duhovnemu in verskemu življenju, preživljanju prostega časa v družini in s prijatelji ter počitku.
Zato si tudi prizadevamo, da bi bile trgovine ob nedeljah zaprte, prav tako pa so državljani
takšno stališče izrazili na referendumu leta 2003. Prepričani smo, da nedeljsko delo v trgovinah
ni samo ustavno sporno, družbeno in moralno problematično, ampak je tudi povsem nepotrebno.
Zadnji dogodki zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo, so to samo še potrdili in
dokazali, da lahko vse nakupe državljani opravijo med tednom.
Predstavniki krščanskih cerkva pozivamo Vlado Republike Slovenije ter politične stranke, da s
spremembo trenutne zakonodaje zaščitijo nedeljo kot dela prost dan, podprejo nedeljski počitek
državljank in državljanov ter omogočijo predvsem mladim delavcem in delavkam, da lahko
nedeljo preživijo s svojimi najdražjimi in izpolnijo svoje verske dolžnosti. Prav tako je nedelja
brez potrošništva pravi korak v smeri varovanja narave in trajnostnega razvoja.

Tisk. Izšla je nova številka družine. Žal tisk ni več brezplačen! 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.

Papež Frančišek: Papeževa poslanica ob dnevu medicinskih sester - odlomek
… Posebej babicam, ki skrbijo za nosečnice in pomagajo na svet njihovim otrokom,
pravim: vaše delo je med najbolj plemenitimi, ki obstajajo, saj se neposredno posveča
služenju življenju in materinstvu. V Svetem pismu sta imeni dveh junaških babic, Šifre in
Pue, ovekovečeni na začetku Druge Mojzesove knjige (prim. 1,15-21). Tudi danes nebeški
Oče gleda na vas s hvaležnostjo.
Dragi bolničarji, drage medicinske sestre in babice, naj ta obletnica v središče postavi
dostojanstvo vašega dela, v blagor zdravja celotne družbe. Vam, vašim družinam in tistim,
za katere skrbite, zagotavljam svojo molitev ter vam iz srca podeljujem apostolski
blagoslov. Rim, Sv. Janez v Lateranu, 12. maj 2020
vir: R V
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: Praznik Gospodov vnebohod v četrtek nas spominja? a) Elijeve poti v nebesa na gorečem vozu; b)
Stvarjenja sveta in človeka; c) ; Jezusovega slovesa od apostolov na oljski gori in odhoda v oblak, ki ga je
vzel d) To da je bila Marija Jezusova mati vzeta v nebesa
POD ČRTO: Pravijo virologi, da je najboljše orožje proti koronavirusu zdrava pamet! - Hja, potem smo pa

nastradali, ker je pol ljudi neoboroženih.

