NEDELJA BINKOŠTI
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. Cerkve so odprte samo za maše in za
osebno molitev eno uro prej. Vse javne molitve pred mašo in po maši odpadejo.
Čeprav je pandemija preklicana, Cerkev še ni spremenila svojih pravil. Še vedno
velja maska in distanca. Zaradi ljubezni do bližnjega se moramo obnašati
odgovorno. Še vedno velja: Razdalja 150 cm, razkuževanje in maska čez nos!!!
Kdor ne zmore naj počaka na nova določila. Vnaprej se opravičujem, ker bomo
tiste, ki si mislijo po svoje, nagovorili, naj zapustijo cerkev.
dan / god
cerkev
ura mašni namen
sv. Maver 8.30 †† Kristjan, Marjo, Olga, Aldo, Santina, Boris
NEDELJA

9.00 †† Ofelija, Viktor, Mario in starši Bonin
10.00 za župnijsko družino
31. 5. 2020
19.00 † Anton Kobal
19.00
8. dan † Štelijo Mohorcich, Trst
PONEDELJEK
Korte
19.00 †† Elvis in Ivan Panger, Korte 70a
Marija, Mati Cerkve
sv. Maver 19.00 8. dan † Marta Ličen, Okt. revol. 18c
TOREK
† Renato Scotto Di Minico
Marcelin in Peter, muč.

Binkošti

SREDA

Korte
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

1. obl † Matej Pacek
za neznanega nemškega vojaka

Karel Lwanga in
ugandski muč..

sv. Maver

19.00

ČETRTEK
prvi PETEK

sv. Maver
Korte

19.00 8. dan † Egidij Marancina, Šared 61
19.00 v čast sveti Zofki za dež

sv. Maver

19.00 †† Amalija in Livijo Čerin

Bonifacij, škof, muč.

sv. Maver 19.00 †† Anton, Vitka, Dilijo Jurinčič, Amelija
Kocjančič in Vida Pavlišič

prva SOBOTA
Korte

NEDELJA
SVETE TROJICE

7. 6. 2020

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

19.00 †† Karolina in Ivan Škerlič
8.30
9.00
10.00
19.00

Mihaela in Valent
†† Jožef in Amalija Korenika, Korte 1b
za župnijsko družino
†† Jakov in Katica Sirotič

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: Ko je bila med binkoštno devetdnevnico skupaj z apostoli v dvorani zadnje večerje Marija Jezusova
Mati, kaj so ta prva Cerkev tam počeli? a) Molili so; b) So jedli; c) ; Igrali so se družabne igre d) Vsak na
svoji tablici so delali od doma, ker jih je bilo strah Judov.
POD ČRTO: »Sin jaz hočem ostati doma, nočem v dom za starejše!« »Tudi jaz nisem hotel v vrtec, pa sem
vseeno moral…«

Izola, Korte; leto XXVII., št. 21, 31. maj – 7. junij 2020
DANES

ZAKLJUČUJEMO

ŠMARNICE. Za Marijo smo nabrali
mnoge cvetke iz naših molitev,

iz

prebiranja spodbud in iz dobrih del
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 od 8h do
10h. 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.
Zaradi pandemije še vedno velja, da se obiski bolnikov odložijo do časa ko bo
bolj varno. Bolniki na ta dan več molite in se izročajte Jezusovi ljubezni.
Verouk: Kot običajno konec maja zaključimo z veroukom. V prihodnjem tednu bodo
kateheti uredili spričevala. Mogoče bo kateri od katehetov še koga od vas
kontaktiral, da se pogovorite, kaj naj bo zapisano v spričevalu. Spričevala boste
prejeli po 7. 6. v župnišču. Udeležite se svete maše in po maši vam lahko izročimo
spričevala. Med počitnicami velja, da živimo kot kristjani. Noben dan brez molitve.
Nobena nedelja brez svete maše. Po posebnih pandemijskih pravilih lahko
nedeljsko sveto mašo nadomestimo tudi med tednom ali preko medijev.

Prvoobhajanci: V juniju bomo imeli prvo obhajilo v večih skupinah in posamezno med
sveto mašo tudi med tednom. Zaradi tega bodo nekatere svete maše ob neobičajnih urah,
ker sem prvoobhajancem in staršem dal prosto izbiro dneva in ure.

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.

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.

†

NAŠI RAJNI:
16. 5. Stanko Glavić, Ivana Regenta 19, 94. let
18. 5. Marijan Jurcan, Ferda Bidovca 8, 67 let
9. 4. Stelio Mohorcich, Trst, 79 let
23. 5. Marta Ličen, Okt. revol. 18c, 77 let
22. 5. Egidij Marancina, Šared 61, 71 let

Gospod, daj jim večni pokoj!

Navodila o ponovnem odpiranju cerkva:. Celotno navodilo: https://katoliskacerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskihcerkvah-v-casu-epidemije-covid-19
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.
Hvala za darove pri miloščini in na račun. Dva meseca ni bilo javnih svetih maš, niti
miloščine. Je pa po vrnitvi v cerkve miloščina »bogatejša«. Čeprav je samo tretjino
običajnih nedeljnikov je miloščina enaka kot pred pandemijo.
Prihodnjo nedeljo je kvatrna nabirka za semenišče.
Zakrament svete spovedi:. Vsak petek uro pred mašo v veroučni učilnici

Pastoralne spodbude za binkoštno nedeljo, ki so objavljene na
Pastoralnem portalu Pridi in poglej.
Tisk. Izšla je nova številka družine in Ognjišča! Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnijaizola.rkc.si/
Karitas: Ne sprejemamo hrane in oblačil. Če je kdo lačen imamo kar nekaj zaloge
osnovnih živil. Naj kliče župnika.

Parkiranje: Na trgu pred cerkvijo svetega Mavra, ki je last občine, je bilo vedno
prepovedano parkiranje. Pred leti so mi na občini zaupali, da ne bodo redarji težili
na tem delu starega mestnega jedra, pod pogojem, če bom skrbel, da bo trg
prazen. Takrat sem to obljubil, vendar nisem zdržal, ker je bilo med verniki in
sosedi preveč slabe volje, kadar sem samo nekomu odprl rampo. Potem smo
odpirali rampo za vse, za verouk, za glasbeno šolo, za vrtec, za sveto mašo in za
sosede … Res si ne predstavljam, da bi lahko bila različna pravila za obiskovalce
glasbene šole in za obiskovalce cerkve. Iz občine so mi povedali, da ne skrbim za
prazen trg, kot sem takrat obljubil in sem povedal, da ne zmorem biti redar, ker si
ljudje prijazno ne dajo dopovedat, za prisilo pa nimam možnosti niti interesa.
Urejanje prometa na trgu pred cerkvijo tako spet prevzema občina, pomeni
redarstvo. Prometni znak, ki velja, pomeni, da je na trgu prepovedan vsak promet,
parkiranje in tudi dostava. Dovoljeno je samo prehod skozi rampo do moje garaže.
Parkiranje na trgu je s posebnim dovoljenjem možno tudi za vse poroke, civilne in
cerkvene. Kdor res ne more priti k maši peš, bo dobil parkirišče v župnijski garaži
za učilnicami. Seveda bo tam prostor, če bomo zdravi parkirali drugje in če bodo
invalidi parkirali do zida in na gosto s pozornostjo do tistih, ki še pridejo.

Lepo vabljeni k ogledu oddaje Obzorja duha v nedeljo na binkošti ob 11.30 na prvem
programu TV Slovenija ali na www.rtvslo.si.
Tema oddaje bo: "Cerkev je ženska!" pravi papež Frančišek. Zakaj? Bodite z nami ob
zaključku velikonočnih praznikov in majnika, na spomin, ko so apostoli prejeli obilje darov
Svetega Duha. Z njimi je bila Marija.
Naj tudi Vas napolni Sveti Duh, da z navdušenjem nadaljujemo Kristusovo delo na zemlji!
Predvideni datumi naslednjih priprav na zakon pri svetem Jožefu v Ljubljani: 5.–7. junij
(preko spleta), 3.–5. julij (preko spleta),
Več informacij in potrebna prijava na povezavi: Priprava na zakon v Ignacijevem domu
duhovnosti

Papež Frančišek: Drugo poglavje: naravno okolje je Božji dar
Strašno odgovornost ima človek v odnosu do stvarstva. Naravno okolje je skupno
dobro, dediščina vsega človeštva in odgovornost vseh. Pripoved o stvarjenju iz
Prve Mojzesove knjige, v svoji simbolični in pripovedni govorici vsebuje globok
nauk o človeškem življenju in njegovi zgodovinski resničnosti. Svetopisemske
pripovedi nas spominjajo, da človeško bivanje temelji na treh medsebojno tesno
povezanih temeljnih razmerjih: na odnosu do Boga, do bližnjega in do zemlje. Kot
vidimo v Svetem pismu, so ti življenjski odnosi pretrgani, in to ne samo zunaj nas
temveč tudi v nas samih, in sicer zaradi greha.
Za judovsko-krščansko izročilo je "stvarjenje" več kakor narava, ker je povezano z
načrtom Božje ljubezni, po katerem ima vsaka stvaritev svojo vrednost in pomen.
Naravo običajno razumemo kot sistem, ki ga je mogoče razčlenjevati, razumeti in z
njim upravljati. Stvarjenje pa je mogoče razumeti le kot dar, ki izvira iz odprte
dlani Očeta vseh, kakor resničnost, osvetljeno z ljubeznijo, ki nas vabi k
vesoljnemu občestvu.« (LS, 76) Bog, ki je stvarstvo ustvaril, ga tudi osvobaja in
rešuje.
Vse je znamenje Božje nežnosti in vsaka krutost do katere koli stvaritve je v
nasprotju s človeškim dostojanstvom. … Ne moremo se imeti za resnično ljubeča
bitja, če iz svojega zanimanja izključimo del stvarnosti. … Vse je v odnosnosti in
vsi ljudje smo na čudovitem romanju združeni kot bratje in sestre, povezani v
ljubezni, ki jo Bog izkazuje vsem svojim stvaritvam in nas z nežno ljubeznijo
združuje tudi med seboj, z bratom soncem, s sestro luno, s sestro reko in z materjo
zemljo.« (LS, 92)
Dobrine so namenjene vsem. Načelo podrejenosti zasebne lastnine skupnemu
namenu dobrin ter zato splošna pravica do njihove rabe je "zlato pravilo"
družbenega obnašanja in "osnovno počelo celotnega etično-družbenega reda".
Krščansko izročilo ni nikoli priznalo absolutne ali nedotakljive pravice do zasebne
lastnine, poudarjalo pa je družbeno vlogo kakršnekoli oblike zasebne lastnine. …
Okolje je skupno dobro, dediščina vsega človeštva in odgovornost vseh. Kdor je
lastnik enega deleža tega, je zato, da z njim upravlja v dobro vseh.
vir: R V

