3. VELIKONOČNA NEDELJA
Svete maše bodo tudi v prihodnjem tednu brez udeležbe vernikov. Zapisan je dan
ura in namen, da se lahko z duhovnikom duhovno povežemo. Duhovniki mašujemo
vsak zase, a vedno po vaših namenih. Položite v duhu prošnjo na daritveni oltar!
dan / god
cerkev
ura mašni namen
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IV.
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N. dobrega pastirja

g. Silvo

3. 5. 2020

sv. Maver

g. Luka

Za †† starše Vukelja, Jozo in Anka in za ††
Katica, Reza in Đuro
za župnijsko družino
v čast Božjemu usmiljenju v katerega smo vsi
potopljeni, za odrešenje vsega hudega
† Šteljo Mohorčič / Mohorcich Stelio
8. dan † Ljudmila Vrabec, Cesta v Jagodje 9
†† Emil in starši Rota
†† Ivan in Ivanka Ljubič
po namenu
†† Valerija, Ivan in Antonija Novak
8. dan † Vinko Hrvatin, Korte 97
†† Ida, Jožefa in Ignac
†† Atilijo, Emilija in Ezio Babič ter Gianni
Šukljan
po namenu Perš
† Franko Kleva in †† starši Korte 126b
8. dan † Anton (Nino) Primožič

† Anton Poles, †† Marija, Anton, Ivan in
Franc Cegnar
†† Avguštin in Ana Kleva in Martina Koren,
Cetore 3
10.00 za župnijsko družino

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

031 318 814

zupnija.izola@rkc.si

župnik Janez

Duhovniki mašujemo mašne namene, ki so nam bili naročeni pred pandemijo
ali pa po telefonu, sms, mailu. 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. Ob
nedeljah mašuje po naših namenih tudi Silvester. Nekajkrat vsak teden tudi
Luka. Boste pa razumeli, da v tem času ne bom mogel vsake svete maše
maševati na obljubljen datum. Svete maše, ki so bile naročene pred pandemijo
opravljamo kolikor je mogoče na zaželene dneve. Če kdo želi spremembo
datuma ali hoče naročilo preklicati naj sporoči.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 16, 26. april – 3. maj 2020
Verouk: Nastopil je čas, ko starši
STA ŠLA UČENCA PO CESTI V
pripravljajo svoje otroke na prvo obhajilo,
EMAVS OTOŽNA, ŽALOSTNA.
na birmo in na življenje z Jezusom. Na
PRISTOPI JEZUS, ZAČNE POGOVOR
spletni strani SKU je na voljo katehetsko
IN ŽE GA PROSITA:
gradivo ob 3. velikonočni nedelji:
BODI PRI NAS, KER SE ŽE MRAČI,
https://bit.ly/2VVGM1E
BODI PRI NAS, GOSPOD. BODI PRI
Prvega maja začnejo šmarnice. Doma
NAS, DAN NAGIBA SE V NOČ. BODI
postavimo oltarček z marijinim kipom ali
PRI NAS, GOSPOD.
sliko. Ob oltarčku se zbiramo najbolje
vsak dan ob približno isti uri.
KAMNITA CESTA V ŽIVLJENJU
1. zapojemo
primerno
pesem
NAŠEM SPELJANA JE V NEBO. DA
šmarnično, Marijino.
NE OMAGA KORAK NA POTI,
2. se pokrižamo
PROSIMO JEZUSA:
3. zmolimo litanije Matere Božje
JE Z NAMI JEZUS V PODOBI
4. preberemo šmarnično branje (še
KRUHA, PONIŽEN, TIH, UBOG. JE
prej lahko evangelij tistega dne)
HRANA DUŠAM IN MOČ
5. Povemo svojo zahvalo Bogu,
SLABOTNIM, ZATO PROSIMO GA:
Mariji, svetnikom ali molitev ki jo
sami sestavimo. Lahko je samo
par besed. Molimo tudi za prijatelje , ki se jih spominjamo pa se z njimi ne
moremo srečati. ( ne pozabite moliti za papeža, škofa, župnika, … vsaj
kdaj pa kdaj)
6. Dodamo desetko rožnega venca in molitev za zdravje v času pandemije
7. Če so šmarnice zjutraj ali zvečer dodamo še jutranjo ali večerno molitev
8. Se pokrižamo
9. zaključimo z Marijino pesmico
10. Kakšno slikco pošljite katehistinji ali župniku.
K šmarnicam nagovarjam posebej
Prvoobhajance
in Birmance,
katerim vsako šmarnično bogoslužje
prinaša točke.
Šmarnično branje boste poiskali
nekje na spletu. Lahko vam ga
pošiljam kot mail ali če pridete na
sprehod do župnišča, vam lahko
dam knjigo. Za župnijo Izola sem
letos izbral knjigo od Marjete Cerar
z naslovom »Največji dar«
KO NAMA JE PO POTI RAZLAGAL PISMA JE
GORELO NAJINO SRCE

Prvoobhajanci: Ali bo prvo obhajilo na
dogovorjene datume v Izoli in v Kortah še ni
popolnoma jasno. Verjetno pa ga bo potrebno
preložiti. Datumi niso najpomembnejši.
Pomembna je priprava na praznik, ki poteka
v družini. S Snježano sva na razpolago za
pomoč pri pripravi. Če nimate idej – v vaših
učbenikih je veliko gradiva, ki ga lahko
obdelujete, prebirajte kakšne zgodbe iz
Svetega pisma, molite, učite se molitvenih
obrazcev, da vas konec pandemije ne najde
nepripravljenih za praznik prvega obhajila. K
prvi spovedi in prvemu obhajilu bo pristopil
tisti, ki bo pripravljen.
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.
Razen tega kar je v učbenikih vam tukaj
dodajam povezavo, kjer bodo objavljene štiri
svetopisemske teme v pripravi na
birmo: https://www.svetopismo.si/vstani/
Spremljanje svetih maš preko spleta,
radia in televizije
Verniki naj nadomestijo odsotnost
svetega bogoslužja z molitvijo,
postom, dobrimi deli, prebiranjem
Božje besede, spremljanjem svete
maše po radiu, TV oziroma spletu
ter
s
prejemom
duhovnega
obhajila.

†

od

Tisk. Izšla je nova številka družine in ognjišča. Tisk je na razpolago na mizici pred župniščem. Tam
lahko vzamete tudi Svetilnik. Prav tako za župnijo Korte. Svetilnik je nekje pri vhodu v župnišče.
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.
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: Kje sta končala svojo pot tista dva učenca, ki sta se namenila na veliko noč zvečer v Emavs? a) V
Emavsu; b) v Efezu; c) ; v Jeruzalemu d) sploh nista nikamor šla ampak sta ostala doma;

Papež Frančišek: Ob dnevu zemlje
prvi MAJ

Sveti Jožef delavec
O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako
velika, tako močna, tako
učinkovita pred Božjim prestolom,
vate polagam vse svoje želje in
hrepenenja.
O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo
mogočno priprošnjo, naj mi tvoj
nebeški Sin nakloni duhovni
blagoslov, po Jezusu Kristusu,
Gospodu našem, da bom lahko s
pomočjo tvoje nebeške moči hvalil
in častil najbolj ljubečega Očeta.
O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim,
ko premišljujem o tebi in Jezusu, ki
spi v tvojem naročju; ne upam se ti
približati, dokler počiva ob tvojem
srcu. Močno Ga stisni tudi v
mojem imenu, nežno Ga poljubi na
glavo in Ga prosi, naj mi ta poljub
vrne ob uri moje smrti. Sveti Jožef,
priprošnjik za srečno zadnjo uro,
prosi za nas. Amen.

NAŠI RAJNI:
Ludovika Vrabec, Cesta v Jagodje 9, 91 let
Vinko Hrvatin, Korte 97, 83 let
Anton (Nino) Primožič,

Gospod, daj mu večni pokoj!
https://katoliskacerkev.si/spremljanje-svetih-mas-preko-spleta-radia-in-televizije
Več na povezavi:

(1Mz 2,8-9.15): »Gospod Bog je zasadil vrt proti vzhodu v Edenu in je tja postavil človeka,
katerega je bil izoblikoval. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje,
prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in drevo spoznanja
dobrega in hudega. […] Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga
obdeloval in varoval.«
Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes obhajamo 50. svetovni dan zemlje. To je
priložnost, da obnovimo svoje prizadevanje, da bi ljubili naš skupni dom in skrbeli zanj ter
za najšibkejše člane naše družine. Kakor nam dokazuje tragična pandemija koronavirusa,
lahko svetovne izzive premagamo le skupaj ter tako, da poskrbimo za najšibkejše.
Okrožnica Laudato si’ ima prav takšen podnaslov: »o skrbi za skupni dom«.
Narejeni smo iz zemeljske snovi in sadovi zemlje vzdržujejo naše življenje. Vendar pa, kot
nas spominja Prva Mojzesova knjiga, nismo zgolj »zemeljski«: v sebi nosimo tudi
življenjski dih, ki prihaja od Boga (prim. 1Mz 2,4-7). V skupnem domu živimo torej kot
ena človeška družina ter v biotski raznovrstnosti z drugimi Božjimi stvaritvami. Kot imago
Dei, ustvarjeni po Božji podobi, smo poklicani skrbeti za vsa bitja in jih spoštovati ter gojiti
ljubezen do naših bratov in sester, posebej najšibkejših, po zgledu ljubezni, ki jo ima Bog
do nas in jo je izrazil v svojem Sinu Jezusu, ki je postal človek, da bi z nami podelil to
stanje ter nas rešil.
Zaradi egoizma nismo bili zvesti svoji odgovornosti varuhov in upraviteljev zemlje. »Če
iskreno pogledamo stvarnost, vidimo, da se stanje našega skupnega doma zelo poslabšuje«
(ibid, 61). Onesnažili smo ga, izropali smo ga, v nevarnost smo postavili svoje lastno
življenje.
Kako lahko ponovno vzpostavimo harmoničen odnos med zemljo in preostalim
človeštvom? Harmoničen odnos … Tolikokrat izgubimo vizijo harmonije: to je tisto, kar
dela Sveti Duh. Tudi v skupnem domu, na zemlji, tudi v našem odnosu do ljudi, do
bližnjega, do najbolj ubogih, do zemlje … Harmonija: kako lahko ponovno vzpostavimo to
harmonijo?
Ko danes obhajamo svetovni dan zemlje, smo poklicani, da ponovno najdemo smisel
svetega spoštovanja zemlje, saj le-ta ni samo naš dom, ampak tudi dom Boga. Iz tega v nas
izvira zavedanje, da smo na sveti zemlji!
V tem velikonočnem času prenove si prizadevajmo, da bi ljubili in spoštovali čudoviti dar
zemlje, našega skupnega doma, ter skrbeli za vse člane človeške družine. Kot bratje in
sestre skupaj goreče prosimo našega skupnega nebeškega Očeta: »Pošlji svojega Duha in
prenovi obličje zemlje« (prim. Ps 104,30). Hvala. . . vir: R V
POD ČRTO: Pa boste rekli, da nisem karakter. Že več kot en mesec nisem šel v gostilno.

