33. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

33. NEDELJA
med letom
15. 11. 2020

g. Silvo

PONEDELJEK

Marjeta škotska, kraljica

TOREK
Elizabeta Ogerska, red.

SREDA

Korte
sv. Maver

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

ura mašni namen

†† Aldo in Olga Ipsa, Kristjan, Boris, Marjo
in Santina
† Antonija Bonin
za župnijsko družino
†† sestre: Marija, Olga in Suzana
† Danica Godina
† Angel Jerebica
†† Mejak, Medoši 127

ž. Janez
g. Luka

†† iz družin: Mujdrica, Godnič in Maurin
za duše v vicah, dar nab. Korte

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

8. dan † Franc Novak, Sončna pot 1
za vse †† sodelavce in dobrotnike
vsi †† sorodniki Jereb
40. dni † Lorenc Oroši

Darovanje Device Marije

Sveti Maver, mučenec

ž. Janez
g. Luka

† Boris Vočanec
v čast svetemu Mavru za žive in †† farane

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
22. 11. 2020

g. Silvo
Korte
sv. Maver

† Franc Prelc
v čast Materi Božji od zdravja
v zahvalo za dar življenja in prijatelje

Posv. bazilik Petra in
Pavla

ČETRTEK
PETEK
SOBOTA.

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 13. 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 mašo, 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. Hvala, da naročate svete maše tudi v tem času,
ko se svete maše ne morete osebno udeležiti in ste samo duhovno povezani z
oltarjem.
Svete maše duhovniki mašujemo sami. Po možnosti imamo cerkve odprte za
osebno molitev. Po novi omejitvi je lahko pri molitvi ena oseba oziroma ena
družina, ki živi v skupnem gospodinjstvu.
Vprašanje: Cerkveno leto se zaključi drugače kot koledarsko leto. Kako se imenuje zadnja nedelja v cerkvenem
letu? a) Kristus Kralj vesoljstva; b) Zadnja nedelja med letom; c) Silvestrovo; d) Kristus vesoljski Kralj.
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na sliki: Sveti
Poreču,
mučenec

kjer

Maver,
je naš

V soboto goduje
naš zavetnik sveti
Maver, mučenec. V
nedeljo je zunanja
slovesnost. Seveda
v teh razmerah
bom maševal sam
praznično
sveto
mašo v soboto in v
nedeljo. Zavetniku
naše župnije se
priporočamo
vsi,
tako kot zmoremo in znamo. Večkrat se je
izkazal mogočnega priprošnjika v kriznih
trenutkih za naše mesto in človeško družino.
Izročimo mu pamet znanstvenikov, da bi odkrili
dobro
zdravilo,
vztrajnost
zdravstvenih
delavcev, da bi zmogli narediti kar največ za
ohranitev življenja. Izročimo mu tudi strategije
naših voditeljev in pamet naših someščanov, da
bi kar najbolj uspešno zaustavili to kugo, ki nas
je zadela.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji

teden je reden verouk na daljavo za vse
skupine! Naj se vera zgodi v družini. Pomoč
najdete na: http://sku.rkc.si/
Ugotovil sem, da nekateri veroukarji niso prinesli
»Vpisnice k župnijski katehezi«. Posledica tega
je, da kateheti ne moremo poslati maila z
navodili. Prosim, da vsi, ki niste dobili nobenega
sporočila od kateheta v tem tednu uredite
kontakt z vašim katehetom ali pa z župnikom.
Tudi vsi ostali upoštevajte navodila v sporočilu
in potrdite prejem. Kdor ne pošlje sporočila
katehetu je zapisan kot, da ima pri verouku
neopravičeno uro.

mozaik v baziliki v
svetnik bil škof in

SVETO OBHAJILO:
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
cerkve lahko oddate miloščino in
si kupite kaj od verskega tiska. K
obhajil u pristopa en vernik
naenkrat oz družina, ki živi v
skupnem gospodinjstvu. Če bo
gneča, počakajte zunaj na
razdalji. Po obhajilu se hitro
umaknite iz cerkve, da lahko
vstopi naslednji. Za dar
evharistije se lahko zahvalite na
poti domov, saj je Jezus z vami,
oziroma ste vi postali živ
tabernakelj.
Cerkev je odprta za osebno tiho - molitev, samo ena oseba
naenkrat. Kdor si želi molitve
naj se dogovori glede ključa oz
odpiranja cerkve. Če bom doma
vam bom jaz odprl ali pa vas
naučil da odprete cerkev sami.
Sveto obhajilo v Izoli lahko
prejmete ob nedeljah od 11h do
12h. Ob torkih ob 16.30, 17.30,
18.30 in 19.30, ob četrtkih ob 7h
in ob 19h in ob petkih ob 19h. V
Kortah je sveto obhajilo vsako
nedeljo od 11h do 12h in ob
četrtkih ob 18.00
Sveta spoved v Izoli je ob petkih
od 18h do 19h ali po dogovoru v
spovednici.
Sveta spoved v Kortah je ob
četrtkih ob 17.30 in ob nedeljah
ob 10.30 v veroučni učilnici.

Verouk: 6. in 7 razred bo Valentina zbrala na zoomu ob uri ko imate verouk.
Poglejte maile.
Ne pozabite na sveto mašo preko ekrana. Uredite si prostor in pri maši sodelujte,
kakor da ste v cerkvi. Vpisujte vaše versko življenje v liturgični zvezek. Ob godu
našega zavetnika vsi veroukarji v tem tednu narišejo ali nalepijo v zvezek sliko
svetega Mavra. Zraven napišite: SVETI MAVER, PROSI ZA NAS!
BIRMANCI! Naredite nekaj v pripravi na birmo, da vas konec virusa ne zateče
nepripravljene na prejem zakramenta. Poiščite si sveto mašo preko ekrana. Vse,
kar se verskega zgodi pridno zapisujte v liturgični zvezek, ker bodo ti vaši zapisi
glavni pokazatelj vaše pripravljenosti na zakrament.
Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride
NAŠI RAJNI:
1 oseba oz. če so v skupnem gospodinjstvu več
Franc Novak, Sončna pot 1, 87 let
oseb naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Vlado Divjanovič, Veliki trg 18, 56 let
Izola: Ob torkih od 16h do 20h in ob četrtkih od
Gospod, daj jima večni pokoj!
7h do 19h bomo imeli izpostavljeno Najsvetejše.
Za razpored torkovih molivcev poskrbi
Marija Knez, za četrtkove molivce skrbi Aleš Cencič 031 667 492.
Priložnost za osebno molitev v cerkvi je tudi vsak dan od ponedeljka do petka od 11h do 13h, ko
cerkev varuje Onja. V cerkvi je lahko naenkrat ena oseba oz več, če živijo v skupnem gospodinjstvu
Tisti, ki ste bolj domači z odpiranjem cerkve lahko vzamete ključe in odprete cerkev tudi ob drugih
terminih. Najbolje je, da se v cerkev zaklenete, ker je lahko samo eden naenkrat v cerkvi.
V Kortah je osebna tiha molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17.30. Razporedite se, da bo
samo ena oseba oz. več, če živijo v skupnem gospodinjstvu naenkrat. V Kortah bo tudi duhovnik na
razpolago za spoved in sveto obhajilo.
Če kdaj, je v zdaj trenutek, ko smo kot kristjani duhovno povezani. Zdaj je človeštvo
potrebno naše molitve in pozitivne predanosti božji volji.

†

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.

Iz novega navodila slovenskih škofov, ki velja od 13. 11. 2020 ( celota:
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-preprecevanje-epidemije-covid19201113
1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška
gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov
našega naroda ter konec pandemije.
2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše
duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v
župnišču oziroma samostanu).
3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo
spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo,
posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan.
1248, § 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred

5.

6.

sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k
spremljanju svete maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.
Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila
izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni
družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po
telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in
obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem
obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne
kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki
in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene
družine ali članov istega gospodinjstva.

V tednu od 15. do 21. novembra bomo tudi letos
obhajali teden zaporov, ki vsako leto poteka v
okviru Katoliške cerkve in tudi drugih krščanskih
cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da
bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh,
ki se jih dotika beseda zapor.
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Združeni v
zapori«. Zaprte osebe vedo vse o zaporu, ki je
precej bolj neusmiljena izkušnja kot »ostati
doma«, ki so jo številni izkusili med virusno
pandemijo/epidemijo. Vendar so se zunaj
zaporskih zidov ljudje vseh starosti morali
naučiti, kako se prebijati skozi negotovost, mnogi
so občutili strah, zbeganost in pomanjkanje
nadzora. V preteklih mesecih smo izgubili
svobodno bližino svojih najbližjih, celo vse do
točke smrti. Nekateri ljudje so v tem času občutili
neznosno breme bolečine in žalosti. Nekateri so
bili osamljeni in izolirani, spet drugi so si želeli
več prostora, biti stran od ljudi. Vse to se občuti
za zaporskimi zidovi 365 dni na leto.
Ko med letošnjim tednom zaporov molimo za vse kakor koli vpletene v kazensko
pravosodje, za zaporsko osebje, svojce zaprtih, žrtve kaznivih dejanj in za same zaprte
osebe, ne govorimo o socialni distanci, ampak o fizičnem distanciranju. Molimo za
družbeno povezanost in obnovljene odnose ter odprtost za velikodušno ljubezen Boga, ki
hrepeni po bližini z vsako posamezno osebo, ki jo ceni in pozna po imenu. Naj nas letošnji
teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo
zapor in težo življenja v različnih dimenzijah.
Pripravil: Robert Friškovec, zaporniški vikar
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.

POD ČRTO: vsaka lastovka, ki ima 4 grame težke možgane ve, da se je pozimi treba preseliti v tople kraje. Jaz
pa drva kupujem.

