7. 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.
»Jaz bi z mojimi otroci prišla k maši, ampak ljudje se ne držijo pravil. Se skrivajo za
stebri, imajo nosove ven, kakor da virus ne uide skozi nos. Maske si nadenejo, šele
ko vi gospod župnik vstopite. Maske si snamejo že pred obhajilom, ne držijo
varnostne razdalje« Dragi župljani. Zapis te mame mi pove, kako smo brezobzirni.
To da ne skrbimo za svoje zdravje bi nekako razumel, ampak kao da ne poskrbimo
za zdravje drugih. Zaenkrat so ta priporočila – pravila za naše dobro. Kaj boljšega
niti znanstveniki niti škofje niso uspeli odkriti. Držali se jih bomo, ali pa ukinemo
svete maše za vse. Res je malo kršiteljev, ampak prosim ne onemogočajte tistim,
ki so bolj prestrašeni od vas, da bi se udeležili svetih maš. Prosim. Tako kot tista
mama, da se bomo počutili varne v cerkvah, potem nas bo tudi več lahko pri
mašah.
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24. 5. 2020
PONEDELJEK
Beda Častitljivi

TOREK
Filip Neri, duhovnik

SREDA

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

sv. Maver
Korte

†† Bernobič, Zornada in Pavletič
vsi †† iz družine Korenika, Korte 1b
za župnijsko družino
†† Rogelja Karel in Darka
v zahvalo za vse dobro
19.00 Za družino Batrac, za brata Matija in sestro
Ivano
19.00 8. dan † Stanko Glavić, Ivana Regenta 19
19.00 †† Franc, Karolina, Milan Kaligarič, Korte
126b
8.30
9.00
10.00
19.00

sv. Maver

8.00 za zdravje

ČETRTEK
PETEK

sv. Maver
Korte

19.00 8. dan † Marijan Jurcan, Ferda Bidovca 8
19.00 v čast Mariji od zdravja, družina Goja

sv. Maver

19.00 †† iz družine Maček

SOBOTA

sv. Maver 19.00 † Danilo in vsi †† Rožnik in Škoda

Alojzij Grozde, muč..

Maksim Emonski, škof

Kancijan in oglejski mu
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31. 5. 2020

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 †† Kristjan, Marjo, Olga, Aldo, Santina,
Boris
9.00 †† Ofelija, Viktor, Mario in starši Bonin
10.00 za župnijsko družino
19.00 † Anton Kobal
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ČAS KO SO NAŠE
DRUŽINE
POSTALA
SVETIŠČA, KJER
SE BOŽJA
BESEDA
POSLUŠA
RAZLAGA IN
ŽIVI
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.
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.
poglejte tudi predlog slovenskega katehetskega urada:
- gradivo ob Božji besedi 7. velikonočne nedelje,
- video kateheze od 7. velikonočne nedelje do binkošti.

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.
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.
Navodila o ponovnem odpiranju cerkva:.
Celotno
navodilo:
https://katoliskacerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-zavzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskihcerkvah-v-casu-epidemije-covid-19

č
Zakrament svete spovedi:. Vsak petek uro pred mašo v veroučni učilnici
Spovedni dan za Obalo bo v petek, 29. maja v stolnici. Spoved bo potekala v
krstilnici in v kanoniškem koru od 7.00 do 10.00 in od 17.00 do 20.00.

Predvideni datumi naslednjih priprav na zakon pri svetem Jožefu v Ljubljani
5.–7. junij (preko spleta),
3.–5. julij (preko spleta),
Več informacij in potrebna prijava na povezavi: Priprava na zakon v
Ignacijevem domu duhovnosti
Pastoralne spodbude za 7. velikonočno nedeljo, ki so objavljene na
Pastoralnem portalu Pridi in poglej.
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: Od 16. do 24. maja obhajamo teden Laudato si', s katerim
obeležujemo peto obletnico izida istoimenske okrožnice papeža Frančiška o skrbi za skupni
dom. Dokument poudarja pomen celostne ekologije, ki bi morala po mnenju svetega očeta
postati nova paradigma pravičnosti. Poleg skrbi za naravo vključuje tudi pravičnost do
revnih, zavzetost v družbi, pa tudi veselje in notranji mir. Okrožnica v šestih poglavjih strne
premišljevanja različnih škofovskih konferenc z vsega sveta in se sklene z dvema molitvama

za varovanje stvarstva. V teh dneh se bomo zaustavili ob nekaterih poudarkih iz
posameznih delov okrožnice. Danes sta na vrsti uvod in prvo poglavje.
»HVALJEN, MOJ GOSPOD, je pel sv. Frančišek Asiški. V tej lepi hvalnici nas spominja,
da je naš skupni dom kakor sestra, s katero si delimo življenje, in dobra kakor mati, ki nas
sprejema v svoje naročje.« (Laudato si', 1) V okrožnici spominjam, da je naša zemlja,
trpinčena in izropana, kar terja »ekološko spreobrnjenje«. Zato je nujno potrebno, da
»spremenimo smer« in prevzamemo odgovornost pri skrbi za skupni dom. Prizadevanje
zanjo prav tako vključuje izkoreninjenje revščine, pozornost do ubogih ter pravičen dostop,
za vse, do zemeljskih virov.
Prvo poglavje okrožnice povzema najsodobnejša znanstvena dognanja o okolju z namenom,
da bi prisluhnili »kriku stvarstva«. Opozarjam na hude posledice onesnaževanja in »kulture
odmetavanja«, ki preoblikuje zemljo, naš dom, v »velikansko odlagališče smeti«. Temu se
je mogoče zoperstaviti z uvajanjem krožne proizvodnje, ki bo temeljila na ponovni uporabi,
recikliranju ter omejevanju uporabe neobnovljivih virov.
Tudi podnebne spremembe so globalni problem, ki prinaša različne socialne, ekonomske in
politične spremembe. Če je podnebje skupno dobro, last vseh, potem so posledice
podnebnih sprememb najbolj deležni najrevnejši.
Okrožnica nadalje izpostavi pomen vprašanja dostopa do pitne vode, ki ga je potrebno
zaščititi, saj gre za bistveno, temeljno in splošno pravico, ker je od nje odvisno preživetje
ljudi in je zato pogoj za uveljavljanje drugih človekovih pravic (prim. LS, 30) . Ta svet ima
težak družbeni dolg do ubogih, ki nimajo dostopa do pitne vode, ker to pomeni, da jim je
kratena pravica do življenja, pravica, ki temelji na njihovem neodtujljivem dostojanstvu.
Poleg tega opozorim na središčno vlogo biotske raznovrstnosti, saj zaradi nas »vsako leto
izgine na tisoče rastlinskih in živalskih vrst, ki jih ne bomo več poznali, ki jih naši otroci ne
bodo mogli videti.«
V nadaljevanju okrožnica spregovori o »ekološkem dolgu«, ki obstaja predvsem med
Severom in Jugom in je povezan s komercialnimi nesorazmerji. »To ima posledice na
ekološkem področju, pa tudi v pretirani uporabi naravnih virov, kar so v preteklosti počele
nekatere države. »Zunanji dolg revnih držav se je spremenil v nadzorni mehanizem, to pa
ne velja za ekološki dolg.«
V podpoglavju o svetovni pravičnosti: poslabšanje razmer v okolju in družbi v resnici
najbolj prizadene najšibkejše na planetu: Splošne izkušnje v običajnem življenju in
znanstvene raziskave dokazujejo, da posledice vseh napadov na okolje najbolj prizadenejo
najrevnejše. Zato mora biti resnični ekološki pristop vedno bolj tudi družbeni pristop, ki
mora v razprave o okolju vključiti pravičnost, da bomo prisluhnili tako kriku zemlje kot
kriku revežev. Rešitev torej ni v zmanjševanju števila rojstev, ampak v zoperstavljenju
»skrajnemu in selektivnemu potrošništvu« določenega dela svetovnega prebivalstva.
Ob neke vrste »otrplosti« in »brezskrbni neodgovornosti« sodobnega človeka okrožnica ob
koncu prvega poglavja poziva k vzpostavitvi določil, ki bodo vsebovala nedotakljive
omejitve in zagotavljala varovanje ekosistemov.
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: Kdo je bil med binkoštno devetdnevnico skupaj z apostoli v molitvi v dvorani zadnje večerje? a)
Papež Frančišek; b) Baraba; c) ; Marija, Jezusova Mati d) Rimski vojak, ki je s sulico prebodel Jezusovo
stran na križu
POD ČRTO: Vnebohod je praznik, ko je Jezus šel v nebesa. Zdaj dela od doma.

