29. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev

ura mašni namen

8.30 †† Jožef, Leopold in Marija in vsi †† in živi Grosar
Rok
29. NEDELJA sv.Korte
9.00 v čast sv. Antonu za žive in pokojne farane
med letom
sv. Maver 10.00 † Dragica Homovec, dar Ivanka
MISIJONSKA N. sv. Maver 17.00 za župnijo
18.10. 2020
sv. Maver 19.00 † Agata Ivezič
sv. Maver 8.00 † Armando Bonaca
PONEDELJEK sv. Maver 18.00 † Frančišek Potočnik
Pavel od Križa, duh.
sv. Maver 19.00 8. dan † Marija Čarman
Korte
18.00 †† Franc in Ivana Grbec ter Claudio Valle
sv.
Maver
18.00 8. dan † Lorenc Oroši, Emilia Driolia 4
TOREK
sv. Maver 19.00 † Angel Jerebica,

SREDA

Uršula, devica, muč.

ČETRTEK

Janez Pavel II. papež

PETEK
Janez Kapistran, duhovnik

SOBOTA
Anton Marija Klaret.

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

18.30 † Marija in Franc Trček in †† starši
19.00 za duše v vicah
19.00 za duševno zdravje
8.00 † Antonija
19.00 † Danica Godina
8.00 za duše v vicah
19.00 † Erminio Jugovac, Gisela, Valerio, Ivan in
Francesca

Premaknemo uro na zimski čas!!!

30. NEDELJA
med letom
Žegnanjska n.

25.10. 2020

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

8.30 † Franc Elec in †† sorodniki
9.00 †† Anton, Ana in Jožef Grbec
10.00 † Silvio Parovel in vsi †† Parovel
16.00 † za župnijsko družino
18.00 † Renato Zadel in †† starši

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek 23. 10. od 8.30 do 10h. Pridite z masko in
zdravi. Veliko zadev lahko uredimo po telefonu: 031 318 814 , mailu:
zupnija.izola@rkc.si pošti: Trg svetega Mavra 4, 6310 Izola. Tudi meni je lepše v
živo, ampak taki časi so, ko smo lahko prijazni samo na daleč. Da smo le prijazni.
Zaradi omejitve sem dodal nekaj svetih maš v Izoli. Tako imamo prihodnji teden
kar 23 svetih maš. Če bodo ostale enake omejitve bi lahko v 14. dneh vsi verniki, ki
želijo prišli enkrat na vrsto za sveto mašo. Seveda, če bomo obzirni in prepuščali
mesta drug drugemu.
Opasilo v Kortah bo letos z udeležbo največ 10 ljudi. Župnik, mežnar in še 8. V
veljavi je odlok o zbiranju največ 10 oseb.

Za udeležbo pri sveti maši se je potrebno prijaviti župniku. Prednost
imajo tisti, ki so sveto mašo naročili. Tudi ti se morajo prijaviti ( največ
9 oseb) vsaj 24 ur pred sveto mašo, da lahko popolnimo prosta mesta z
drugimi verniki, ki bi želeli v cerkev.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 40, 18. – 25. oktober 2020
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji

teden verouk odpade za vse skupine! Naj
se verouk zgodi v družini! Pomoč najdete na:

Za tiste, ki boste pri sveti maši
preko televizije je možnost
prejema svetega obhajila v
cerkvi pri svetem Mavru od 11h
do 12h vsakih 15 minut. V
cerkev sme vstopiti 9 vernikov
naenkrat. Če bo gneča počakajte
zunaj na razdalji.
Škofje naročajo, naj bodo cerkve
odprte za osebno molitev, vendar
ne več kot 10 oseb naenkrat.
Cerkev bomo imeli odprto, kadar
bo kdo od prostovoljcev v njej
navzoč in bo poskrbel, da ne
vstopi več kot 10 oseb ter da kdo
kaj ne ukrade

http://sku.rkc.si/
Kateheti vas bomo kontaktirali na mail naslove
in vam dali kakšno spodbudo za verouk v
družini in naložili kakšno domačo nalogo.
Naredite, kar vam je naročeno in še kaj več.
Pogovorite se, kdaj bi se lahko udeležili svete
maše in se prijavite župniku, ter preverite
možnosti.
BIRMANCI! Priprava na prejem zakramenta še
vedno poteka. Naj bo v teh dneh več molitve.
Poiščite s možnost za udeležbo pri sveti maši.
Naučite se novo molitev ali obrazec in ga
dodajte na seznam v liturgičnem zvezku.
Molitvene skupine: Maksimalno število molivcev je 10
oseb, na razdalji vsaj dva metra in z zaščitnimi maskami. Če jih je že 10 v cerkvi ne smeš vstopiti,
ampak se moraš molitvi pridružiti v duhu od doma.
Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po maši. Ker molivci verjetno ne boste mogli biti pri sveti maši
bo molitev začela ob 19,35. Ob zaključku molitve bo možno prejeti sveto obhajilo. Ob četrtkih
vabljeni k češčenju pred sv. mašo. Začetek molitve bo ob 18h. Zaključek ob 18.45 s svetim obhajilom.
Da prepustimo prostor tistim, ki pridejo k sveti maši.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek pred sveto mašo

Navodila COVID 19: Pridite k sveti maši samo če ste zdravi!
Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko!
PRED VSTOPOM V CERKEV SI PRAVILNO NAMESTITE ZAŠČITNO MASKO.
POKRIVATI MORA NOS USTA IN BRADO. Masko imate nameščeno dokler ne
zapustite cerkve. K maši pridete, če nimate znakov okužbe. Upoštevate razdaljo IN
nosite maske. POSKRBITE ZASE IN ZA BLIŽNJE!.
K obhajilu prihajate z zaščitno masko. V razdalji meter in pol eden od drugega. Ne
snemajte maske pred obhajilom! Po prejemu svete hostije se umaknete dva metra
levo ali desno, in tam šele dvignete masko, da se lahko obhajate. Ne smete hostije
odnašati do klopi.
Do nadaljnjega vse svete maše potekajo z največ deset verniki. V število deset so vključeni
verniki in duhovnik. Prednost pri udeležbi imajo tisti, ki so darovali za mašni namen.
Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je
sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge

javne prostore. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno
aplikacijo #Ostanizdrav.
Verniki morajo udeležbo pri sveti maši predhodno najaviti duhovniku (npr. po telefonu, epošti, spletnem obrazcu itd.). Med sveto mašo ni zborovskega in ljudskega petja.
Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik.
Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ
deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
2. Sveti krsti, poroke, sveta obhajila, birme, spovedovanje ter cerkveni pogrebi
Do nadaljnjega so dovoljeni samo sveti krsti (izven svete maše), poroke in cerkveni pogrebi
v zasebnem krogu do deset oseb (vključno z duhovnikom). Pri tem veljajo enaka navodila
kot za obhajanje svetih maš.
Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena
Med duhovniki v
ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVCSloveniji jih je
folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra.
doslej 12 zbolelo za
Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti
korona virusom.
svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP,
eden je umrl
kan. 1245).
Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih,
prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom
(prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Kjer je mogoče, se lahko udeležijo svete maše med tednom.
Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme
maševati z udeležbo vernikov in voditi drugih obredov.
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik
ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter
druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje
okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.
Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike naj okrepijo molitev za zdravje,
bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
Dodatne informacije so objavljene na
NAŠI RAJNI:
spletni
strani
SŠK
na
Zdenko Šmuc, Baredi 8., 61 let
povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
Lorenc Oroši, Emilija Driolija 8, 69 let

†

Anton Čeligoj, Veluščkova 2, 81 let
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv.
Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno
Malvina Škabar, Partizanska 1, 87 let
župniku ali na TRR: SI56 1010 0003 7271
Gospod, daj jim večni pokoj!
372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
Danes je miloščina za misijone.
Dar za sveto mašo se izroči osebno ali pa nakaže na župnikov osebni račun: SI56 1970
0500 9919 483; Janez Kobal, Trg svetega Mavra 4, 6310 Izola
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:«Brez evharistije ne moremo živeti », so rekli kartaginski mučenci, ko so jim prepovedali zbiranje pri
sveti maši. V času prepovedi zbiranja ali je možno iti k spovedi in k obhajilu? a) Ne, ni možno ;
b) ne, ker preko ekrana lahko samo poslušaš božjo besedo in gledaš sliko Najsvetejšega c) Ne, ker moramo
najprej poskrbeti za zdravje drug drugega; d) Da, vendar pod posebnimi pogoji in s prijavo župniku.

Bogoskrunstvo: Na sestanku dekanijskih duhovnikov: 7. oktobra, smo se odločili, da
bomo prosili vernike za zadoščevanje ki poteka danes 18. oktobra. redki boste mogli
zadoščevati v cerkvi. opravite zadoščevanje doma. Vsak je povabljen, da moli molitev v
spravo za bogokletje in ponovno izrazi Jezusu navzočemu v Najsvetejšem zakramentu v
naših cerkvah primerno spoštovanje in opravičilo. Imeti Jezusa med nami v tabernaklju,
posebno imeti ga v bolnišnici je za kristjane velik privilegij in tudi odgovornos t, da GA
skrbno čuvamo. Kraja in onečaščanje Najsvetejšega Zakramenta je velik greh, ki zadeva
vso skupnost. Župnik Janez, ki upravljam s kapelico v bolnici Izola sem prizadet zaradi
dejanja in žalosten, da se kaj takega lahko zgodi. Da lahko kdo nekaj naredi proti našemu
Gospodu in Odrešeniku Jezusu Kristusu, ki nas je ljubil do konca in želi biti navzoč
posebno v naših stiskah in v bolezni.

Izročitev Jezusovemu Srcu
Dobri Jezus, Odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred
teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu Srcu, ki je
znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega Očeta in vsakega človeka.
Razodel si nam Očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval
samega sebe. Po svojem križu in vstajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz
roda v rod. Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse:
za tiste, ki te še ne poznajo, in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k
svojemu presvetemu Srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti.
Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja Cerkev,
ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij.
Zberi v edinost vse razkropljene otroke. Zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo
tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti.
Hvaljeno bodi tvoje presveto Srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše
zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi
se vračamo. Ti bodi naše življenje in vstajenje. Amen.

Papež Frančišek:

Poslanica za svetovni dan misijonov
V tem letu, zaznamovanem s trpljenjem in izzivi, ki jih je prinesla pandemija COVID-19, se
ta misijonska pot Cerkve, razsvetljena z besedo, ki jo najdemo v poročilu o poklicanosti
preroka Izaija: »Tukaj sem, pošlji mene« (Iz 6,8), nadaljuje. To je vedno nov odgovor na
Gospodovo vprašanje: »Koga naj pošljem?« (ibid.) Ta klic izvira iz srca Boga, iz njegovega
usmiljenja, ki izziva tako Cerkev kot človeštvo v sedanji svetovni krizi. »Kot učence
evangelija nas je ujela nepričakovana in divja nevihta. Spoznali smo, da smo v istem čolnu,
vsi krhki in zbegani, a obenem pomembni in potrebni, vsi poklicani, da veslamo skupaj, vsi
potrebni tolažbe drug drugega. Na tem čolnu … smo vsi. Kot tisti učenci, ki v stiski v en
glas vzklikajo: »Izgubljeni smo« (v. 38), smo tako tudi mi sprevideli, da ne moremo naprej
vsak zase, ampak samo skupaj. (Premišljevanje na trgu Svetega Petra, 27. marec 2020).
Resnično smo prestrašeni, zbegani in boječi. Bolečina in smrt sta nas primorali, da smo
izkusili našo človeško krhkost; po drugi strani pa sta nas spomnili, da v sebi nosimo tudi
neugasljivo željo po življenju in osvoboditvi od zla. V teh okoliščinah se misijonska
poklicanost, povabilo da izstopimo iz sebe zaradi ljubezni do Boga in bližnjega, kaže kot
priložnost za podelitev, služenje in priprošnjo. Poslanstvo, ki ga Bog zaupa vsakomur,
omogoči, da preidemo od prestrašenega in zaprtega jaza k ponovno najdenemu in
prenovljenemu, zaradi darovanja samega sebe.
vir: Radio vatikan
POD ČRTO: Narobe ste prebrali. Ni treba nositi maske čez noč, ampak čez nos

