NEDELJA SVETA TROJICA
Za udeležbo pri maši je škofovska konferenca sprostila pogoje. K maši pridete, če
nimate znakov okužbe. Upoštevate razdaljo ali nosite maske. Za razkuževanje
skrbite sami, do sedaj smo razkuževali cerkev po vsaki sveti maši.
Ob sprostitvi se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali in dosledno upoštevali navodila
škofov in NIJZ. Morda sem koga s svojo zaskrbljenostjo prizadel in se opravičujem
za kakšno pregrobo komunikacijo v zvezi z upoštevanjem pravil o razdalji,
razkuževanju in maskah. Po ponovnem odprtju cerkva sem zelo nezbrano
maševal, ker sem gledal, če imajo res vsi pokrit nos. Zdaj torej še vedno velja
razkuževanje in razdalja. Kjer ni možno vzpostaviti razdalje uporabimo zaščitno
masko. Seveda ni narobe nositi zaščitno masko po osebni izbiri kadarkoli.
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Mihaela in Valent
†† iz družine Tul, Korte 1b
za župnijsko družino
†† Jakov in Katica Sirotič
za ozdravitev očeta
†† Rozalija in Jožef Hrvatin, Korte 82a
†† Miro, Bernarda Furlan, Nežka, Igor in
Marko
po namenu - Zinka
† Anton Mulec
za župnijo
† Marta Ličen, dar sostanovalci iz bloka
†† Mihael in Marija Felda
za mlade, za dar prijateljstva z Jezusom in
Marijino varstvo
v zahvalo za naše prvoobhajance in njihove
družine
†† Štefanija Prelc in Pavlina Trebec
† Milka Prodan
†† Fabio in Marija Babič
za župnijsko družino
†† Miklavčič, Štajduhar, Tuljak in Giugovaz

Župnijska pisarna: Pisarna je zopet odprta v petek od 8h do 10h. Vzdržujemo
razdaljo, maska ni potrebna. Še vedno lahko za naročilo maš uporabljate
medije. Ko naročate sveto mašo, bomo vedno potrdili prejem s povratnim sms
ali mailom.
Bolniki, ki želijo sveto spoved in druge zakramente lahko pokličejo, morajo pa
biti zaščiteni. Tudi sam pridem na obisk zaščiten. V bolnici in domu starejših še
vedno lahko pokličete samo za nujne primere.
Prihodnjo nedeljo preidemo na večerne svete maše ob 20h. Začenjamo zopet z
mašami pri svetem Roku in sveti Mariji Alietski.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 22, 7. – 14. junij 2020
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. Zdaj, ko
maske
niso
več obvezne,
vas
pričakujem redno spet pri sveti maši v
cerkvi. Tudi ministranti spet dobrodošli.

V četrtek je zapovedan praznik Svetega
Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi. Ne
bomo imeli običajnih procesij ampak
češčenje in blagoslov z Najsvetejšim:
Korte: Eno uro pred sveto mašo
Izola: Eno uro pred sveto mašo. ob koncu
maše bo poseben blagoslov in potem še
eno uro češčenja. Kdor more naj se
udeleži tega prazničnega češčenja.

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. Prvo
obhajilo bomo tako imeli v petek ob 9h, v soboto ob 11h in prihodnjo nedeljo ob 10h.

Birmanci: Svojo vero lahko spet živite tudi z rednim obiskom cerkve.
Verouk za odrasle: bo v torek 9. 6. ob 19.45. Zaključno srečanje in spričevala.
Spoved: Zaenkrat spovedujemo v veroučnih prostorih, v Izoli ob petkih eno uro pred mašo,
v Kortah ob nedeljah pol ure pred mašo. G. Silvo ob nedeljah spoveduje pri sv. Roku in pri
sv. Mavru v svoji spovednici, ki jo je mogoče s folijo pregraditi, da ne pride do prenosa
virusa. Pustimo vrata odprta, ko nismo pri spovedi.

Spet začenjamo v cerkvah: Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po
maši. V četrtek vabljeni k češčenju pred sv. mašo
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h
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.
Danes je kvatrna nabirka za semenišče.
Vprašanje: Sveta Trojica so tri Božje osebe? a) Oče, Sin in Sveti Duh; b) Jezus, Kristus in Odrešenik;
Jezus, Marija in Jožef d) Jahve, Alah in Budha.

c) ;

Župnijski pastoralni svet in Župnijski gospodarski svet: Škofje so na seji SŠK 01. 06. 2020
sklenili, da se članom podaljša mandat za eno leto. Volitve novih članov bodo prihodnje
leto.
V Cerkvi na Slovenskem se vse škofije trudimo globlje spoznati, kako smo verniki preživeli
čas epidemije, kakršnega še ni bilo. Vabimo člane ŽPS in druge župnijske sodelavce, člane
zakonskih skupin, mlade in druge, da odgovorite na vprašanja v priloženem vprašalniku. S
tem boste pomagali pri prenovi verskega življenja, h kateri vso Cerkev izzivajo tudi nove
okoliščine – kot znamenja časa.
Povezava z vprašalnikom: URL: https://1ka.teof.uni-lj.si/a/1479
Anketa je popolnoma anonimna, kar je še dodatna spodbuda k iskrenosti odgovorov.
Hvala za vašo zavzetost in sodelovanje ter veliko blagoslova v vašem življenju!
Karitas: Ne sprejemamo oblačil ker moramo prostore uredit in prej malo razdelit kar
se je nabiralo v preteklih mesecih. Hrano zopet delimo po dogovoru z Župnikom ali
Suzano.
Tisk. Izšla je nova številka družine in Ognjišča! Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnijaizola.rkc.si/
POVABILO K MOLITVI ZA DOMOVINO: Ob 30-letnici slovenske demokracije in ob
29. rojstnem dnevu naše države tudi letos, že desetič po vrsti, vabimo, da se pod
geslom SKUPAJ ZA SKUPNO DOBRO - S TEBOJ BOMO ZMOGLI pred dnevom
državnosti molitveno povežemo v devetdnevnici za domovino, ki bo potekala od
16. do 24. junija 2020.
Parkiranje: V preteklem tednu še ni bilo redarjev na obisk, vem, ker so nekateri
avtomobili vedno na trgu, kot na odpadu, pa nimajo listka.
Za udeležbo pri sveti maši bomo še vedno redno odpirali rampo, ne bom pa mogel
pomagati, če vam bodo redarji napisali kazen za napačno parkiranje. Rampa je
(uradno) odprta zaradi dostopa do moje garaže.

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID19: 2.6.2020
Sveta maša: Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne
kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za
vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke in v cerkvi ohranjati
medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva). V primeru,
da to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask; zanje
veljajo enaka navodila kot v šolah.
Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev
spoštljivo pokrižajo in pokleknejo.
Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali
pogledom.
Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Priporoča se, da ima delivec obhajila pri
obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medosebno razdaljo.
Pobiranje darov vernikov je med darovanjem. Priporoča se, da tisti, ki pobira darove vernikov, nosi
masko.
Zakrament svete spovedi: Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena
ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) ter se spovednico redno

prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko.
Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih
prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri
spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oziroma izven spovednice spovedanec in spovednik
ohranjata razdaljo 1,5 metra.
Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki
in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
Obhajanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega maziljenja
Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred krstom in po
njem si mora krščevalec razkužiti roke.
Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament
prvega svetega obhajila. Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega
obhajila preloži na jesenski čas oziroma kot določi župnik. Število prvoobhajancev je odvisno od
velikosti cerkve in števila predvidenih vernikov, ki se bodo udeležili prvega svetega obhajila.
Za obhajanje zakramenta svetega zakona veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo.
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno
zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne
ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti
ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik, ki obišče bolnika na domu, naj nosi masko in si razkuži roke
pred obiskom in po njem.
Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov.
V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod pogoji, ki veljajo za
udeležbo pri sveti maši.
Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti (kljuke vrat, klopi, tla). Vernikom mora
biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke.
V cerkvah je lahko postavljena zaprta posodo z blagoslovljeno vodo za osebno rabo vernikov pod
pogojem, da se posoda z zunanje strani redno razkužuje.
Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so lahko odprti za obiskovalce
pod naslednjimi pogoji: v pisarni je samo en obiskovalec, ki mora ohranjati razdaljo 1,5 metra, nositi
masko ter si ob vstopu razkužiti roke. Duhovnik ali uslužbenec, ki dela v pisarni, odprti za javnost,
mora prostore pogosto zračiti.
Splošna priporočila:
Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da nadaljujejo
molitev za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.

Papež Frančišek: Veselje vstajenja je veliko, a to je veselje, ki se širi, ki ga ne smemo
obdržati samo zase, je za darovanje. Na nedelje v velikonočnem času smo najprej poslušali
o tem prizoru, potem pa o srečanju z učencema iz Emavsa, nadalje o dobrem pastirju,
poslovilni govor in obljubo Svetega Duha: vse je usmerjeno v okrepitev vere učencev – in
tudi naše –, da bi vstopili v poslanstvo.
Povzdignimo svojo misel še k Mariji. Ona je bila tam z apostoli, ko je prišel Sveti Duh, kot
protagonistka s prvo skupnostjo, ki je čudovito izkusila binkošti, in jo prosimo, naj doseže
za Cerkev živega misijonarskega duha..
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.

POD ČRTO: Zakonski prepir je kot koncert. Najprej pridejo na vrsto nove pesmi, potem pa se preide
na stare uspešnice.

