5. VELIKONOČNA NEDELJA
Svete maše bodo v prihodnjem tednu z udeležbo vernikov. Za udeležbo pri maši je
kar nekaj pogojev: Da ste zdravi. Da imate zaščitno masko in ste jo sposobni nositi
ves čas svete maše (s pokritim nosom). Da veste koliko je razdalja 150 cm. Da si
želite srečanja z Jezusom. Če kaj od tega manjka spremljajte sveto mašo in
šmarnice preko medijev, dokler se omejitve ne sprostijo. Spoštovati je treba božje
in cerkvene zapovedi. To da moramo imeti vas čas masko čez nos v cerkvi je ta hip
cerkvena zapoved, ki se povezuje z zapovedjo ljubezni do bližnjega, ki ga ne želim
okužiti. Če bi samo eden vernik kršil ta pravila, je župnik oz. tisti ki mašuje
odgovoren, da prekine in ukine maševanje in ponovno zapre cerkve.
Cerkve so odprte samo za maše in za osebno molitev eno uro prej. Vse javne
molitve pred mašo in po maši odpadejo.
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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. Takrat sem
tudi najbolj odziven za telefonske klice.
031 318 814
zupnija.izola@rkc.si
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.
V sredo imamo dekanijsko konferenco zato je sveta maša ob 9h v Izoli

Izola, Korte; leto XXVII., št. 18, 10. – 17. maj 2020
Verouk: Razen tematik, ki so v učbeniku naj
veroukarji skrbijo za domače šmarnično
bogoslužje. Kdor je sposoben nositi masko
lahko pride tudi k maši in šmarnicam v
cerkev.

Prvoobhajanci: Po mojih podatkih se
prvoobhajanci zavzeto pripravljajo na
praznik. Otroci, ki so pripravljeni in si
želijo prejeti zakrament prve spovedi in
obhajila lahko to prejmejo že pred
počitnicami. Starši naj v tem primeru
stopijo v kontakt z župnikom, da postavimo
datume za posameznega otroka ali za
manjše skupine, največ pet otrok. Praznik je
lahko tudi med sveto mašo med tednom. Ne
vidim razloga, da bi z obhajilom čakali na
dan, ko bodo izredne razmere mimo, če pa
je prav sedaj čas, ko Kristusovo navzočnost
tako zelo potrebujemo. Vsekakor odločitev
prepuščam staršem. Poskrbeli bomo da bo
varno, čeprav na zunaj ne bo tako slovesno,
bo pa mogoče osebno srečanje z Jezusom
toliko bolj pristno. Seveda nimam nič proti,
če se odločite da praznik pripravimo jeseni,
oziroma, ko bo pandemija mimo.
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/

Cerkev svetega Mavra bo odprta za osebno molitev vsak dan eno uro pred sveto
mašo. V Kortah je 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:.
Molitev pred kosilom in večerjo v
Celotno
navodilo:
https://katoliskavelikonočnem času
cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-zavzpostavitev-javnega-bogosluzja-vVoditelj: V Imenu Očeta in Sina in Svetega
slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemijeDuha. Vsi: Amen.
covid-19
Voditelj: Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
Nekaj poudarkov po izkušnji s svetimi
Vsi : Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi,
mašami med tednom:
Starejšim,
aleluja,
kroničnim
bolnikom
in
drugim
Voditelj: Je vstal, kakor je rekel, aleluja,
zdravstveno
ogroženim
osebam
Vsi: Prosi za nas Boga, aleluja.
priporočamo, da še naprej svete maše
Voditelj: Veseli in raduj se, Devica Marija,
spremljajo po televiziji, radiu ali spletu,
saj je to zaradi njihovega zdravstvenega
aleluja.
stanja najvarneje.
Vsi: Ker je Gospod res vstal, aleluja.
Če otroci ne morejo zdržati z masko ali
Voditelj: Molimo. Vsemogočni Bog, z
odrasli, ker jih duši, se ne morejo
vstajenjem svojega Sina Jezusa Kri-stusa si
udeležiti svete maše. Kadar se otroci ne
razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove
morejo udeležiti svete maše, naj tudi
deviške Matere Marije naj dosežemo veselje
starši obhajajo bogoslužje doma.
večnega življenja. Po Kristusu, našem
Masko nosimo ves čas, tudi kadar
Gospodu.
pojemo, molimo, beremo berilo… Od
Vsi: Amen
vstopa skozi vrata, do izstopa iz cerkve.
Voditelj: Blagoslovi, Gospod, nas in te
K obhajilu pristopamo z razdaljo in z
darove na naši mizi. Blagoslovi tudi vse, ki se
masko. Po obhajilu se umaknemo levo
morajo te dni hraniti samo z zdravili in vse, ki
ali desno dvignemo masko samo toliko
jim pomagajo.
da lahko zaužijemo Sveto Rešnje Telo in
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
se po drugi poti – upoštevajoč razdaljo
Vsi: Amen.
vrnemo na svoj sedež. Poleg maske je
ves čas tudi razdalja med verniki, 150
cm. razen za tiste, ki živijo v istem gospodinjstvu. Ko enkrat v cerkvi zasedete svoj prostor
ga ne menjajte, ker s tem potencialno okužite še dodatno klop, ki ne sme biti zasedena pred
razkuževanjem.
Druženje na javni površini po sveti maši pred cerkvijo ni dovoljeno.
Za vsakodnevno čiščenje in razkuževanje cerkve poskrbijo sestre uršulinke. Če kdo
potrebuje ključ ali dotakne kljuko ali drug predmet v cerkvi naj poskrbi za to, da mesto, ki
ga je dotaknil, razkuži.
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:. 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
v petek eno uro pred mašo v veroučni učilnici. Lahko se dogovorimo tudi drugače
Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.

14. maja se verniki vseh ver povežimo v molitvi za človeštvo
Našim bratom, ki verujejo v Boga Stvarnika; našim bratom v človeštvu po vsem
svetu.
Naš svet se danes sooča s hudo nevarnostjo, ki ogroža življenje milijonov oseb po
vsem svetu, z drugimi besedami s hitrim širjenjem koronavirusa (covida-19).
Medtem ko poudarjamo pomen vloge zdravnikov ter znanstvenega raziskovanja pri
soočanju s to epidemijo, se ne pozabimo v takšni hudi krizi obrniti k Bogu
Stvarniku z molitvijo, s prošnjo in deli usmiljenja; vsaka oseba, na vseh koncih
sveta, v skladu s svojo religijo, vero ali naukom, da bi On odstranil to epidemijo,
nas rešil te nadloge, pomagal znanstvenikom najti zdravilo, ki bi jo premagala, ter
da bi On rešil svet pred zdravstvenimi, ekonomskimi in humanitarnimi posledicami
širjenja te tako hude okužbe.
Visoki odbor, v skladu s cilji Dokumenta o človeškem bratstvu, predlaga, naj bo
14. maj dan molitve, posta in prošnje za človeštvo ter vabi vse verske voditelje ter
osebe po vsem svetu, naj odgovorijo na to človekoljubno povabilo ter se enoglasno
obrnejo na Boga, da bi obvaroval človeštvo, mu pomagal premagati pandemijo,
ponovno vzpostavil varnost, stabilnost, zdravje in blaginjo ter napravil naš svet, po
koncu pandemije, bolj človeški in bratski.
Visoki odbor za človeško bratstvo
Tisk. Izšla je nova številka družine. Žal tisk ni več brezplačen! 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.

Papež Frančišek: Kristus živi, nekaj misli za mesec maj.
Mlad človek ne more biti malodušen, njegova pravica je sanjati velike stvari, iskati široka
obzorja,upati si več, želeti si spoznati svet, biti sposoben sprejeti izzivalne predloge in želeti
dati najboljše od sebe za ustvarjanje nečesa novega. 15
Imamo mlade, ki prosijo za Cerkev, ki bi bolj poslušala, ki ne bi kar naprej obsojala sveta.
Ne želijo utišane in sramežljive Cerkve, pa tudi take ne, ki bi bila vedno v vojni zaradi dveh
ali treh vprašanj, ki jo mučijo. 41
Krščanstvo ni zbirka resnic, v katere je treba verovati, ali zapovedi, ki jih je treba
izpolnjevati, ali prepovedi. Takšno krščanstvo je odvratno. Krščanstvo je oseba, ki me je
vzljubila tako, da prosi za mojo ljubezen. krščanstvo je Kristus. 158
Najti, pokazati in poudariti to lepoto, ki je podobna Kristusovi lepoti na križu, pomeni
postaviti temelje resnični družbeni solidarnosti in kulturi srečanja. 183
Ne izgubljaj časa s spraševanjem »Kdo sem jaz?« Rajši se vprašaj »Za koga sem jaz?«
vir: R V

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: 14. maja naj bi molili za človeštvo na domovih. Koga papež vabi k molitvi? a) Duhovnike; b)
katoličane; c) ; kristjane d) vse ki kakorkoli verujejo
POD ČRTO: Zaradi mnogih vprašanj. V času korona so prepovedane samo nove poroke. Tisti, ki ste poročeni

vedite, da vaša poroka še vedno velja

