NEDELJA – VSI SVETI
dan / god

cerkev/ duh.

VSI SVETI

g. Silvo
g. Luka
sv. Maver

ura mašni namen
†† Anton in Marija Poles ter Ivan in Franc Ceglar

Lenart, opat

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

za žive in pokojne župljane župnije Korte
za župnijsko družino
† Irenko Cvitko
†† iz družine Krajcer:, Jožefa , Ivan, Libero in
Lučana
†† Lidija Obid in Filip
†† Lampe Amalija in Franc
po namenu svetega očeta
† Slavka Logar
za †† uršulinke in naše dobrotnike
†† Novak in Pirc, namesto rož na grob
†† Silvano in Nerino
v spravo za bogoskrunstvo

SOBOTA.
Obletnica posvetitve
Koprske stolnice

ž. Janez
g. Luka

† Franc Zafred
†† Viktor in David Pujec

32. NEDELJA

g. Silvo
g. Luka
sv. Maver

po namenu župnika
Antonietta Bonin, Medoši
za župnijsko družino

NEDELJA

1.11. 2020

PONEDELJEK
Spomin vernih rajnih

TOREK

Viktorin Ptujski, škof, muč.

SREDA

Karel Boromejski, škof

ČETRTEK

Zaharija in Elizabeta

PETEK

med letom

ZAHVALNA
8.11. 2020

ž. Janez
g. Luka

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 6. 11., od 8.00 do 10h. Pridite z masko in
zdravi. Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo! Veliko
zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in
pošti (Trg sv. 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.
Naročene svete maše mašujem načelno na dan, ko so naročene. Če kdo želi, da
sveto mašo prenesem na čas po koroni, naj mi sporoči, seveda še prej, kot je sveta
maša opravljena.
Dar, ki ga duhovniku izročite kot dar za sveto maša je njegov oseben denar. Prosim
če osebne darove nakažete na osebni račun. Tudi svete maše ki jih mašujeta
Silvester in Luka, lahko nakažete kar na osebni račun in jima jaz potem poravnam.
Tako smo dogovorjeni.
Svete maše duhovniki mašujemo sami. Po možnosti imamo cerkve odprte za
osebno molitev. Osebna molitev ni molitev skupine ali molitev rožnega venca na
glas, ampak je molitev v tišini. Maksimalno število ljudi v cerkvi je 6. Duhovniki
lahko v tem času tudi delimo sveto obhajilo. Vsak vernik sam zmoli kesanje in oče
naš. Najbolje, če je bil prej preko ekrana pri sveti maši. Potem v tišini pristopi k
svetemu obhajilu. Enako velja prepoved zbiranja pred cerkvijo.
Vprašanje:Danes na praznik vseh svetnikov beremo evangelij kjer so našteti blagri: Kateri ljudje naj bodo po
Jezusovo srečni? a) lepi; b) žalostni ; c) zdravi; d) bogati

Izola, Korte; leto XXVII., št. 42, 1. – 8. november 2020
Letos se ne moremo zbrati skupaj na
pokopališču. A saj nismo vezani na kraj –
kjerkoli smo, lahko za naše drage rajne
molimo. Vabljeni, da se zberete kot
družina, pripravite prostor za molitev,
poiščete fotografije svojih pokojnih,
obudite spomin nanje in ljubezen do njih.
Nato pa v povezanosti s sožupljani ter vso
Cerkvijo prisluhnete, molite in praznujete:
Bog, ki nas je v svoji dobroti ustvaril, naj
vam podeli svoj blagoslov.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden verouk odpade za vse
skupine! Naj se verouk zgodi v družini čeprav so počitnice. Pomoč najdete
na: http://sku.rkc.si/
Za tiste, ki boste pri sveti maši
Nekateri kateheti so bili pridni, in so vas že
preko televizije, je možnost
kontaktirali, jaz vas še nisem. Upam da uspem
prejema svetega obhajila v
v tem tednu organizirati vaše kontakte. Ne
cerkvi pri svetem Mavru in v
pozabite na sveto mašo preko ekrana. Uredite
Kortah je vsako nedeljo od 11h
si prostor in pri maši sodelujte, kakor da ste v
do 12h. Vsak sam zmoli kesanje
cerkvi.
in Oče naš pred obhajilom. Pri
BIRMANCI! Naredite nekaj v pripravi na birmo,
izhodu iz cerkve lahko oddate
da vas konec virusa ne zateče nepripravljene
miloščino in si kupite kaj od
na prejem zakramenta. Poiščite si sveto mašo
verskega tiska. V cerkev sme
preko ekrana. Vse, kar se verskega zgodi
vstopiti 5 vernikov naenkrat. Če
pridno zapisujte v liturgični zvezek, ker bodo ti
bo gneča, počakajte zunaj na
vaši
zapisi
glavni
pokazatelj
vaše
razdalji.
pripravljenosti na zakrament.
Cerkev je odprta za osebno tiho - molitev, vendar ne več kot
Apostolska penitenciarija je izdala odlok, da se
za 6 oseb naenkrat. Cerkev je
zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije
lahko odprta samo ko je v njej
»covid-19« popolni odpustek za verne rajne
nekdo, ki jo varuje.
podaljša za ves mesec november, s prilagoditvijo
dejanj in pogojev za zagotovitev varnosti vernikov.
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.

Duhovno obhajilo:

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je
primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.
Možna in priporočena oblika:
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3) Preberemo evangelij dneva.
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori
in kakšne občutke prebuja v vas).
5) Zmolimo veroizpoved.
6) Sledi duhovno obhajilo.
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za
Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti
bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem
prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da
vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)
Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno
združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da
ostanem v Tebi.
6) Molitev končamo z znamenjem križa.
Blagoslov grobov: Na praznik vseh svetih bo duhovnik obiskal in blagoslovil grobove brez
navzočnosti vernikov. Grob lahko letos okrasite z molitvijo od doma in prižgete na njih duhovno luč
vere, upanja in ljubezni.
Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride max 6 oseb naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Izola: Ob torkih ob 19h in ob četrtkih ves dan bomo imeli izpostavljeno Najsvetejše.
Priložnost za osebno molitev v cerkvi je tudi vsak dan od ponedeljka do petka od 11h do 13h ko
cerkev varuje Onja. Razen nje je lahko v cerkvi še 5 oseb.
Tisti, ki ste bolj domači z odpiranjem cerkve lahko vzamete ključe in odprete cerkev tudi ob drugih
terminih. Važno je da število molivcev ne presega 6 oseb. Družina, ki živi v istem gospodinjstvu lahko
moli tudi glasno in lahko poje. Naj se zaklene v cerkev. Za prejem svetega obhajila se lahko
dogovorite z župnikom.
V Kortah je osebna tiha molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17.30.
Aleš je prevzel odgovornost za celodnevno češčenje vsak četrtek od 7,00-19,00. Imamo
izpostavljeno Najsvetejše za osebno molitev. Lahko se pridružite, vendar v cerkvi ne sme
biti istočasno več kot 6 oseb. Z upoštevanjem korona ukrepov (maska, distanca,
razkuževanje rok).

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika
vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november)
v času epidemije bolezni COVID-19
Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih
opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev.

Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto
obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo
odpustek.
Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku
darujejo, za Cerkev, za uboge in za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za
zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše,
za prijatelje itd.). Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1.
november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi
po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr.
rožni venec).
Predlog molitve: https://katoliska-cerkev.si.
Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in
cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in
zdravja bližnjih.

PRAZNIK VSEH SVETIH
Razlogi, zakaj je Cerkev uvedla praznik vseh svetih, nastajajo že kmalu po uvedbi:
število svetnikov je tako narastlo, da se ni bilo več mogoče spominjati vsakega
posebej v bogoslužju.
Na praznik vseh svetih se spominjamo predvsem tistih neštetih nebeških
izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti
nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih
ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so
ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40). Praznik je tudi
izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju
svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani možje in žene vseh časov.
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma
vsem, ki so podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in
ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in
težavami (prim C 8). To je slovesni godovni dan naših dragih, v Kristusu starejših
bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili (prim. 2
Tim 4,7). Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s
svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo s
svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši slabosti. Bogoslužje potujoče
Cerkve se na ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z njo vred poveličuje
Gospoda, ki je vir svetosti in slava izvoljenih.
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.
Dar za sveto mašo se izroči osebno ali pa nakaže na župnikov osebni račun: SI56 1970
0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.
Miloščina prihodnje – zahvalne - nedelje je za škofijo. Pomeni, kar boste dali v nabiralnik
ob obisku cerkve in kar boste nakazali na TRR za župnijo v času od 2. do 9. novembra, ( in
namen ni drugače določen) ste namenili škofiji za njene projekte.
POD ČRTO: Na Gorenjskem so začeli uporabljati obojestranski toaletni papir. Uspeh je na dlani

