29. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

30. NEDELJA

g. Silvo
g. Luka
sv. Maver

med letom

25.10. 2020

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
Simon in Juda Tadej,
apostola.

ČETRTEK
PETEK
SOBOTA.

VSI SVETI
NEDELJA

1.11. 2020

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

ura mašni namen

† Franc Elec in †† sorodniki
†† Anton, Ana in Jožef Grbec
10.00 za župnijsko družino
† Silvio in vsi †† Parovel
† Renato Zadel in †† starši
8. dan † Malvina Škabar, Partizanska 1
†† Avrelija in Viktor Felda

ž. Janez
g. Luka

po župnikovem namenu
† Ana (Škerlič) Morato

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

† Ivana Jerebica
† Armando Bonaca
†† iz družine Knez, Šared 5
† Anton Fink
†† Marija in Anton Široka
†† Ivan in Elvis Panger, Korte 70a

g. Silvo
g. Luka
sv. Maver

†† Anton in Marija Poles ter Ivan in Franc Ceglar

za žive in pokojne župljane župnije Korte
za župnijsko družino

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 23. 10., od 8.30 do 10h. Pridite z masko in
zdravi. Pridite osebno samo če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo! Veliko
zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in
pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). Tudi meni je lepše v živo, ampak taki časi so,
ko smo lahko prijazni samo na daleč. Da smo le prijazni.
Prejšnji teden sem dodal nekaj svetih maš misleč, da se pravila ne bodo spremenila.
Pa so se spremenila in od torka dalje sem maševal brez fizične udeležbe vernikov.
Tako sem ukinil nekaj že objavlenih svetih maš, ki bodo maševane kasneje.
Dar, ki ga duhovniku izročite kot dar za sveto maša je njegov oseben denar. Zato
bom objavil še številko osebnega računa, čeprav je mogoče da si dar prenakažem
tudi iz župnijskega računa. Tudi svete maše ki jih mašujeta Silvester in Luka, lahko
nakažete kar na moj račun in jima jaz potem poravnam. Tako smo dogovorjeni.
Ko smo prišli v rdeče območje so sprejeta tudi nova pravila. Svete maše duhovniki
mašujemo sami. Po možnosti imamo cerkve odprte za osebno molitev. Osebna
molitev ni molitev skupine ali molitev rožnega venca na glas, ampak je molitev v
tišini. Maksimalno število vernikov je 6. Duhovniki lahko v tem času tudi delimo
sveto obhajilo. Vsak vernik sam zmoli kesanje in oče naš. Najbolje če je bil preko
ekrana pri sveti maši. Potem v tišini pristopi k svetemu obhajilu. Poleg tistega, ki
deli sveto obhajilo je v cerkvi naenkrat lahko še pet vernikov. Enako velja
prepoved zbiranja pred cerkvijo.
Vprašanje: Na praznik vseh svetnikov kristjani razmišljamo o: a) nebesih; b) grobovih; c) bučah; d) počitnicah
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Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden verouk odpade za vse
skupine! Naj se verouk zgodi v družini čeprav so počitnice. Pomoč najdete
na: http://sku.rkc.si/
Nekateri kateheti so bili pridni, in so vas že kontaktirali, jaz vas še nisem. Upam da
uspem v tem tednu organizirati vaše kontakte. Ne pozabite na sveto mašo preko
ekrana. Uredite si prostor in pri maši sodelujte, kakor da ste v cerkvi.
BIRMANCI! Naredite nekaj v pripravi na birmo, da vas konec virusa ne zateče
nepripravljene na prejem zakramenta. Poiščite si sveto mašo preko ekrana.
Poskrbite za spoved in sveto obhajilo – poglejte možnosti za prejem zakramentov v
priporočilih ki so zapisana tu spodaj.
Za tiste, ki boste pri sveti maši
Kopiram še enkrat od spomladi: Kako gremo k maši po
preko televizije, je možnost
novem:
prejema svetega obhajila v
1. Na sveto mašo se pripravimo. Pogledamo ponudbe in
cerkvi pri svetem Mavru od 11h
se odločimo, katero sveto mašo bomo obiskali. Da nas
do 12h. Vsak sam zmoli kesanje
med mašo ne bo motila kuhinja ali druge zadeve.
in oče naš pred obhajilom. Pri
2. Uro pred sveto mašo se postimo zato da bi lahko
izhodu iz cerkve lahko oddate
prejeli duhovno obhajilo.
miloščino in si kupite kaj od
3. Se mašno oblečemo. ne moreš k maši v pidžami ali v
verskega tiska. V cerkev sme
trenerki.
vstopiti 5 vernikov naenkrat. Če
4. Za družino pripravimo stole, ker to ni gledanje
bo gneča, počakajte zunaj na
katerekoli oddaje, ampak je maša.
razdalji.
5. Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. Če nimamo kar z
Cerkev je odprta za osebno navadno vodo, da se spomnimo krsta.
tiho - molitev, vendar ne več kot
6. Ko je čas za stanje, stojimo, sedimo in klečimo, Kar
za 6 oseb naenkrat. Cerkev je
govori ljudstvo skupaj glasno odgovarjamo.
lahko odprta samo ko je v njej
7. Poberemo miloščino.
nekdo, ki jo varuje.
8. Ministranti lahko ministrirajo vsaj z zvonjenjem.
9. V družini si podamo roke pred obhajilom
10. duhovno obhajilo lahko pospremimo z zahvalami, ki jih izrečemo na glas
11. Pri blagoslovu sprejmemo blagoslov z glasnim »amen«.
12. Spremljamo zaključno pesem in še sami kaj zapojemo.
13. Po maši posedimo ob družinski mizi, popijemo kaj všečnega, pojemo kaj vitaminov ali sladkega.
Si povemo kaj nam je bilo všeč. Kaj bomo za Jezusa storili v življenju. Naredimo selfi, nekaj
narišemo ali napišemo. Pošljemo župniku sporočilce (lahko selfi) in ali SMS tistim s katerimi
navadno poklepetamo pred cerkvijo.
Gremo na sprehod do cerkve, kjer bomo lahko prejeli tudi pravo obhajilo. Če je izven objavljenih ur,
pokličemo župnika, če ima mogoče čas.
Seveda je tudi spremljanje svete maše med kuhanjem kosila boljše kot nič, a če si boste vzeli čas za
Gospoda, boste imeli toliko boljši občutek, da je kakšen dan, kakšna ura drugačna od drugih.

Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride max 6
oseb naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Izola: Ob torkih ob 19h in ob četrtkih ob 18h bomo imeli
eno uro izpostavljeno Najsvetejše. Ob zaključku
molitve bo možno prejeti sv. obhajilo.
Priložnost za osebno molitev v cerkvi je tudi vsak dan
od ponedeljka do petka od 11h do 13h ko cerkev
varuje Onja. Razen nje je lahko v cerkvi še 5 oseb.
Tisti, ki ste bolj domači z odpiranjem cerkve lahko
vzamete ključe in odprete cerkev tudi ob drugih
terminih. Važno je da število molivcev ne presega 6
oseb. Družina, ki živi v istem gospodinjstvu lahko moli
tudi glasno in lahko poje. Naj se zaklene v cerkev. Za
prejem svetega obhajila izven rednih terminov se lahko dogovorite z župnikom.
V Kortah je osebna tiha molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17.30. Ob koncu molitve bo
priložnost za sveto obhajilo.
Ljubite drug drugega, kakor sem
vas ljubil jaz – vi ste bratje

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika
vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november)
v času epidemije bolezni COVID-19
Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih
opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s
člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači
župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne.
Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta (pri
pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez blagoslova
posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja
zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po
domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.
Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto
obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo
odpustek.
Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku
darujejo, za Cerkev, za uboge in za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za
zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše,
za prijatelje itd.). Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1.
november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi
po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr.
rožni venec).
Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni
strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške
cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.
Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in
cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in
zdravja bližnjih.
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.

I. Navodila (skrajšano)
1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše
duhovnika brez vernikov. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.
Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah),
ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov,
verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
Udeležba pri individualni duhovni oskrbi 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 prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva
metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo
#Ostanizdrav.
Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo
od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
Verniki naj spremljajo sveto mašo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas
molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno
samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVCfolija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.
Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko.
Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
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 med obiskom bolnika na
domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem.
Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj
okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov
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.
Dar za sveto mašo se izroči osebno ali pa nakaže na župnikov osebni račun: SI56 1970
0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.
Hvala za vaše darove. Župniji brez vašega kovanca, ki ga podarite ob nedeljah pri sveti
maši ne moreta preživeti. V prejšnjem zaprtju cerkva ste mnogi na župnijski račun nakazali
enako vsoto, kot bi jo dali če bi bili pri sveti maši. Ker je ob zaprtju tudi manj stroškov, za
enkrat župniji ne čutita pomanjkanja. Tudi mašnih namenov za vsakodnevno sveto mašo
brez ljudstva ni zmanjkalo. Mašo se naroči po telefonu, mailu ali sms-ju in plača na osebni
župnikov račun. Prejeli boste potrditev, da je maša zapisana. Svetilnik je dosegljiv na
spletni strani in v tiskani obliki v cerkvah. Tam lahko kupite tudi tisk: Družino, Ognjišče.
Lahko si verski tisk naročite tudi po pošti. Naročilo lahko izpeljem tudi jaz. Potrebujem
samo podatke, položnico za plačilo vam bo založba poslala domov.
POD ČRTO: V sredo v cerkvi mašujem sam. Zapojem pesem se pokrižam in si sam odgovarjam. Po evangeliju
se usedem in premišljujem prebrano. In se spomnim: »Janez, ma, če si sam v cerkvi, lahko tudi ne nosiš
zaščitne maske.« V korona času mi je postala maska za mašo tako samoumevna kot alba in štola …

