3. POSTNA NEDELJA
Svete maše bodo v prihodnjem tednu brez udeležbe vernikov.
Zapisan je dan ura in namen, da se lahko z duhovnikom duhovno
povežemo, čeprav mašuje sam v zaklenjeni cerkvi. Duhovniki
mašujemo vsak zase, a vedno po vaših namenih. Položite v duhu
svojo prošnjo na daritveni oltar!
dan / god

cerkev

3. postna
nedelja

g. Silvo
g. Luka
sv. Maver

15. 3. 2020

ura mašni namen

8. dan † Štefanija Prelc,
†† Marjo, Viktor, Ofelija in starši

10.00 †† iz družine Benčič, Cotič, Vižintin, Ipsa in Metti

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 1. obl † Franko Bernobič
sv. Maver 7.00 †† Marija, Jure in Ciril Šorgo
TOREK
sv. Maver 19.00 8. dan † Ernest Bratina, IX. korpus 4
SREDA .
ČETRTEK.
sv. Maver 19.00 †† Josip, Ana in Dragica
sv. Jožef

sv. Maver 7.00 † Marčelo Boškin
PETEK
sv. Maver 19.00 † Milka Jereb
SOBOTA
Silvo
† Ksenija Lazar
4. postna nedelja g.
g. Luka
†† iz družine Pribac

22. 3. 2020

sv. Maver

župnik Janez

Vsi verniki se preventivno samoizolirajte ter posvetite čas molitvi za zdravje
bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.
V zahtevnem času epidemije okrepimo molitev za zdravje in blagoslov našega
naroda
NAŠI RAJNI:
V smrtni nevarnosti pokličite
Ernest Bratina, IX. korpus 4, 91 let
duhovnika za bolniško maziljenje
ob upoštevanju, da sta duhovnik
Gospod, daj mu večni pokoj!
in bolnik ustrezno zaščitena.
Svete maše so do nadaljnjega odpovedane, maševal bom sam v prazni cerkvi
po namenih, ki ste mi jih izročili, če ne dobim drugačnega sporočila.
Okrepil bom dejavnost na internetu. Svetilnik in druga sporočila lahko dobite
tudi kot Mail. Napišite mail in vas bom vključil na listo. V kratkem bomo
posodobili spletno stran. Pričakujem nekaj začetniških težav, potem bodo pa
tudi tam sporočila in predlogi za življenje po veri v izrednih razmerah.

†

Vprašanje: Kako se imenuje molitev, ki jo radi molimo v postu? a) Oče naš; b) pod tvoje varstvo;
pot d) zaradi korona virusa v postu sploh ne molimo;

BIRMANCI 2021: Računam da se z več molitve in
urejanja zadev doma pripravljate na zakrament. Zapisujte nekam, kaj ste v teh kriznih dneh
konkretno verskega storili in molili.

Maša na radiju ognjišče: ob 19h vsak dan in ob nedeljah ob 10h

10.00 za župnijsko družino

zupnija.izola@rkc.si

Verouk IZOLA IN KORTE: odpade za vse
skupine. Predelajte doma kakšno snov skupaj s
starši. Preberite kakšno versko knjigo, poglejte
kakšen film z versko vsebino. V župnišču imamo
na izposojo veliko CDjev s svetopisemskimi
risankami in filmi.
Prvoobhajanci Korte in. IZOLA:. Srečanja
odpadejo. Staršem bomo poslali kakšno pobudo, kaj
lahko v pripravi na prvo spoved in prvo obhajilo
naredijo doma.

Molitvene skupine: povezani smo v molitvi, a vsak na svojem domu

Župnijska pisarna: Župnijska pisarna je zaradi preprečitve širjenja korona
virusa zaprta. Naročilo svete maše, pogreba in druge nujne zadeve lahko
uredite po telefonu ali po mailu:

031 318 814

Izola, Korte; leto XXVII., št. 10, 15. – 22. marec 2020

c) ; Križev

Maša po televiziji: Tv Exodus (preveri spored): Nova tv: Maša papeža Frančiška vsak dan
ob 7h.
Maša preko interneta: Ljubljana Koseze: Prenos svetih maš, vsak delovnik ob 7.00
in ob 18.30, ob nedeljah pa ob 8.00 in ob 10.00: http://zupnija-ljkoseze.rkc.si/prenos-rednih-svetih-mas-iz-zupnijske-cerkve/
Jaz bom doma, bom delal in molil
Pride čas, ko mora vsak državljan in kristjan dati svoj prispevek skupnemu
dobremu. Tokrat smo poklicani da naredimo vse, kar je v naši moči proti širjenju
korona virusa. Vzemi si čas zase, ustavi se. Počni to, za kar v vsakdanjem
življenju nimaš časa. Ampak počni to doma. In prosim te, umivaj roke in čisti
površine! Moli k svetemu Roku za bolnike, za znanstvenike in predvsem za
delavce v zdravstvu. PRIPRAVLJEN SEM TUDI POMAGATI V STISKI,

KAKŠEN PREVOZ, TRGOVINA, VARSTVO OTROK V
OLJČNIKU…POKLIČITE ČE JE NUJNO! Janez
Tisk. Imamo novo številko Družine, Ker ne morete do tiska bo nekaj tiska brezplačno na razpolago na
mizici ob vhodu v župnišče. Tam lahko vzamete tudi Svetilnik. Prav tako za župnijo Korte. Svetilnik je
nekje pri vhodu v župnišče. Poiščite Svetilnik na internetu: Župnija 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.

TEDEN DRUŽINE 2020: Med 19. 3. in 25. 3. obhajamo Teden družine, tokrat pod
geslom »Kdor se uči, je mlad.« Pri nedeljski sv. maši boste prejeli zloženke, namenjene
družinam. Na njej boste za vsak dan našli življenjsko zgodbo, molitev in iztočnico za
pogovor v družini. Zgodbi in molitvi za vsak dan boste lahko sledili na pastoralnem portalu
Pridi in poglej. Na Radiu Ognjišče boste lahko prisluhnili pričevanjem in vsakodnevnemu
nagovoru pri večerni sv. maši. https://portal.pridi.com/2020/03/05/teden-druzine-2020kdor-se-uci-je-mlad-2/

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.
Št. 76-7/20 Ljubljana, 12. marec 2020

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja
koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica
Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in
širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in
z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo
v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.
1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do
nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske
pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti
vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.
3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti
udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja
z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po
radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so
do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v
cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«
6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi
pogoji:
a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov
akutne pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5
metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z
razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.
7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb
se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo
lahko darovana po preklicu tega navodila.
9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da
sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne
ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.
12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj.
Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.
13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do
nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma
e-pošti.
14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti
navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.
15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi
obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.
16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi
za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.
17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška
gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega
naroda. Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je
potekala 12. marca 2020.
Župnijski pastoralni svet in župnijski gospodarski svet: Letos poteče mandat ŽGS in ŽPS: Vsa
srečanja ŽPS in ŽGS v obeh župnijah so prestavljena, prav tako volitve. Starim članom se podaljša
mandat do izvolitve novih članov.

Papež Frančišek:

Še naprej molimo skupaj, v tej situaciji pandemije, za bolne, za sorodnike, za
starše, ki imajo doma otroke … Posebej pa bi vas želel prositi, da molimo za predstavnike oblasti: oni
morajo sprejemati odločitve in velikokrat se morajo odločiti za ukrepe, ki ljudstvu niso všeč. Vendar
je to za naše dobro. In mnogokrat se predstavniki oblasti čutijo sami, nerazumljeni. Molimo za naše
voditelje, ki morajo sprejeti odločitve glede teh ukrepov: naj čutijo, da jih spremlja molitev ljudstva
Prosimo danes Gospoda za milost, da ne bi zapadli v ravnodušnost; za milost, da bi vse informacije,
ki jih imamo glede bolečin ljudi, spustile do srca in nas spodbudile, da bi storili nekaj za druge. vir: R V
POD ČRTO:

zakaj štorklja stoji na eni nogi? ker bi padla če bi dvignila še drugo.

