4. 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

Za †† starše Vukelja, Jozo in Anka in za ††
Katica, Reza in Đuro
g. Luka
za župnijsko družino
sv. Maver 10.00 v čast Božjemu usmiljenju v katerega smo vsi
potopljeni, za odrešenje vsega hudega
g. Slavko
† Šteljo Mohorčič / Mohorcich Stelio
sv. Maver 19.00 †† iz družine Lovrečič
Korte
19.00 v zahvalo za neprecenljivi dar svete
evharistije
sv. Maver 19.00 za zdravje
19.00 †† iz družine Grbec, Korte 26
Korte
g. Silvo

IV.
VELIKONOČNA
NEDELJA
N. dobrega pastirja

3. 5. 2020
PONEDELJEK
Florijan, mučenec

TOREK
SREDA
.Dominik Savio, ministrant

ČETRTEK
PETEK
SOBOTA

V.
VELIKONOČNA
NEDELJA

10. 5. 2020

sv. Maver

19.00 v zahvalo

19.00 po župnikovem namenu
19.00 v zahvalo za Ireno, za njenih 40 let in za
njeno družino
Korte
19.00 za vse zdravstvene delavce
Korte
19.00 za zdravo vreme in dobro letino
sv. Maver 19.00 za naše duhovnike
sv. Maver 8.30 za zdravje
Korte
9.00 †† Sabina in Ivan Kaligarič, Cetore 15
sv. Maver 10.00 za župnijsko družino
sv. Maver 19.00 † Jožko in Pepi Perš
sv. Maver
sv. Maver

Od ponedeljka 4. 5. se lahko znova srečamo pri sveti maši. Seveda samo če
ste zdravi, zamaskirani razkuženi in z varnostno razdaljo. Zaradi zagotavljanja
varnostne razdalje bodo v začetku vse svete maše v cerkvi svetega Mavra in v
župnijski cerkvi v Kortah. Več navodil v nadaljevanju in ko boste prišli v cerkev.
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, kot vidite
darov za svete maše v Izoli in v Kortah še ni zmanjkalo.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 17, 3. – 10. maj 2020
Verouk: Razen tematik, ki so v učbeniku naj veroukarji
skrbijo za domače šmarnično bogoslužje.

Prvoobhajanci: Po mojih podatkih se prvoobhajanci
zavzeto pripravljajo na praznik. V prihodnjih dneh se
bomo odločili v dogovoru s starši, kako bo letos s
praznikom prve spovedi in prvega obhajila.
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/
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.
Cerkev svetega Mavra bo odprta za osebno molitev vsak dan eno uro pred sveto
mašo. V Kortah bo od ponedeljka spet odprta cerkev za osebno molitev. Zaupam,
da boste obiskovalci vsakokrat razkužili oziroma umili z detergentom vsako stvar,
ki ste se je dotaknili.
Navodila o ponovnem odpiranju cerkva: Slovenski škofje se zahvaljujemo duhovnikom, ki
v času epidemije COVID-19 ostajajo zvesti pastirji zaupanega ljudstva. Mnogi kot pravi
očetje skrbijo, da župnijske in druge skupnosti kljub telesni razdalji ostajajo povezane in
tako krepijo naše krščanske družine. Posebna zahvala velja redovnikom in redovnicam za
vse molitve in delo, ki ga v tem času namenjajo Bogu in ljudem. Zahvaljujemo se tudi vsem
vernikom, ki potrpežljivo in požrtvovalno sprejemajo omejitve javnega bogoslužja ter tako
prispevajo k zaustavitvi širjenja epidemije ter varujejo ostarele, bolne in druge ogrožene
skupine, ki bi se lahko brez sprejetih ukrepov okužile in imele resne zdravstvene težave z
mnogimi tragičnimi posledicami. Obenem čestitamo vsem strokovnim in vladnim službam,
da so s svojim ravnanjem prispevali k omejitvi širjenja epidemije. Slovenski kristjani smo
letos doživeli veliko noč podobno kot apostoli na velikonočno jutro: zaprti v svojem domu

in med svojimi bližnjimi. Gospod je vstal in je z nami na vseh naših življenjskih poteh, še
posebej v preizkušnjah, zato zaupamo, da je pred nami svetla prihodnost žive vere. Naša
vera v vstalega Jezusa Kristusa je močnejša od pregrad in telesnih meja. Želimo si, da se
naša občestva čim prej ponovno združijo ob oltarni mizi, vendar ob tem ne smemo pozabiti,
da nevarnost epidemije ni minila in da se razmere lahko hitro zaostrijo. Celotno navodilo:
https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzjav-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
Tukaj povzemam navodilo za Korte in Izolo:
Sveta maša: Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in
drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po
televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje.
V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. temu primerno zaščito Pri vhodu
v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi
župnik oz. župnijski sodelavci.
Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5
metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za
družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem
gospodinjstvu
Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo,
si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet
namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz.
delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko.
Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5
metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu,
ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.
Pobiranje darov vernikov je po obhajilu, da si prej ne mažemo rok z denarjem. Kdor pobira
darove vernikov, mora nositi masko.
Naše cerkve verjetno ne bodo premajhne, ker družine sedijo skupaj. Če se bo to zgodilo v
Kortah bomo dali zunanji zvočnik in stole iz učilnice.
Druženje na javni površini po sveti maši pred cerkvijo ni dovoljeno.
Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete
maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. Bolniki in
ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po
medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.
Zakrament svete spovedi: Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni
dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in
veroučnih prostorih. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in
ohranjata razdaljo 1,5 metra. Priložnost za spoved bo v Kortah in v Izoli že ta petek eno uro
pred mašo v veroučni učilnici. Lahko se dogovorimo tudi za druge termine in kraje.
Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
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.

Papež Frančišek:
Vse družine in posameznike prosim, da po domovih ta
mesec molite rožni venec. Izročamo se tebi, ki siješ na
naši poti kot znamenje rešitve in upanja, o milostljiva,
o dobrotljiva, o sveta Devica Marija.
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica.
V sedanjem dramatičnem položaju, ki je nabit s
trpljenjem in stiskami, ki žalostijo ves svet, se
zatekamo k tebi, Božja Mati in naša mati, in pribežimo
pod tvoje varstvo.
O Devica Marija, obrni torej svoje milostljive oči v nas
v tej pandemiji koronavirusa in potolaži tiste, ki so se
izgubili in jokajo zaradi smrti najdražjih, ki so jih
ponekod pokopali tako, da boli duša. Podpiraj tiste, ki
so v stiski zaradi bolnikov, katerim ne morejo biti
blizu, da ne bi širili okužbe. Vlij zaupanje v tiste, ki so
v tesnobi zaradi negotove prihodnosti in zaradi
posledic v gospodarstvu in na področju dela.
Božja Mati in naša mati, izprosi nam od Boga, Očeta usmiljenja, da se ta huda preizkušnja
konča in se na obzorje vrneta upanje in mir. Kakor v Kani stopi k svojemu Božjemu Sinu in
ga prosi, naj potolaži družine bolnikov in žrtev in naj jim odpre srce za zaupanje.
Obvaruj zdravnike, bolničarje, zdravstveno osebje in prostovoljce, ki so v tem obdobju
negotovosti v prvih bojnih vrstah in tvegajo svoje življenje, da bi reševali druga življenja.
Spremljaj njihove junaške napore in jim dajaj moči, dobrote in zdravja.
Bodi blizu tistim, ki noč in dan pomagajo bolnikom; bodi blizu duhovnikom, ki s pastirsko
skrbjo in evangeljsko zavzetostjo skušajo pomagati vsem in vse podpirati.
Sveta Devica, razsvetli um znanstvenikov, da bodo našli prave rešitve in premagali ta virus.
Podpiraj odgovorne v politiki, da bodo delovali z modrostjo, skrbjo in velikodušnostjo, da
bodo pomagali tistim, ki jim manjka življenjskih potrebščin, da bodo z daljnovidnostjo in v
duhu solidarnosti začrtali socialne in ekonomske rešitve.
Presveta Mati, dotakni se vesti, da bodo neizmerne vsote, porabljene za kopičenje in
izpopolnjevanje oborožitve, namesto tega namenili za pospeševanje ustreznega študija za
preprečitev podobne katastrofe v prihodnosti.
Preljuba Mati, daj, da bo rasel v svetu čut pripadnosti eni veliki družini, da se bomo
zavedali vezi, ki vse povezujejo, da bomo v bratskem in solidarnem duhu priskočili na
pomoč v tolikerih revščinah in bedah. Okrepi trdnost v veri, vztrajnost v služenju,
stanovitnost v molitvi.
O Marija, Tolažnica žalostnih, objemi vse svoje preskušane otroke in izprosi od Boga, da
nas bo s svojo vsemogočno roko osvobodil te strašne epidemije, tako da se bo lahko
življenje v vedrini vrnilo v svoj običajni tek.
Izročamo se tebi, ki siješ na naši poti kot znamenje rešitve in upanja, o milostljiva, o
dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Amen. . . vir: R V
Vprašanje: Zakaj na nedeljo dobrega pastirja še posebej molimo za duhovnike? a) Ker je duhovnik za ljudi kot
pastir za živino, skrbi da najdejo dobro hrano za dušo; b) Ker je cerkev kot ograda za živino, včasih opremljena
z elektrošoki; c) ; ker imajo duhovniki posebno obleko, kot pastirji d) Ker duhovnika in pastirja že od daleč
prepoznaš, oba smrdita po gnoju;
POD ČRTO: Sem si pa dal v vsako sobo po dva litra vina. In sedaj hodim od gostilne do gostilne.

