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za župnijo
† Alma Panger
† Edi in vsi †† iz družine Božič
obl. † Štefanija Prelc in † Franc
8. dan † Armida Peroša
30. dan † Davorina Reščič
za žive in †† sorodnike Mijatović in Čakarić
†† Hrvatin, Korte 82a
†† Dragan mama in tata
v čast Materi Božji, za zdravje
na čast Praškemu Jezusu
za dobrotnike
obl. † Ernest Bratina
† g. Dušan Jakomin
za župnijo
† Karolina Škerlič
za družino Kljun
za žive in †† družina Eiletz in Maček iz
Argentine

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 5. 3. 2021 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.
Še vedno velja uredba za svete maše z omejeno udeležbo, v Kortah 5 oseb/družin v
Izoli 20 oseb/družin.

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH, IN vedno V
KORTAH SE JE POTREBNO PRIJAVITI pri župniku.
KRIŽEV POT: V postnem času imamo v Izoli lepo navado za intenzivno molitev in
premišljevanje Križevega pota. Letos skupne glasne molitve razen svete maše še
niso dovoljene. Zelo pa priporočam osebno molitev križevega pota, lahko tudi s
hojo po postajah, da le držimo dva metra razdalje drug od drugega. Spremljanje
Jezusa v njegovem odrešenjskem trpljenju lahko delamo tudi doma ali v naravi.
Zaradi nevarnosti prenosa virusa naj bi se skupine čim manj zadrževale v cerkvah.
Me mašami in bogoslužji naj bi bilo vsaj uro časa za zračenje, zato svetih maš ne
podaljšujemo z molitvami prej in po sveti maši. Molimo naj ta izreden čas čim prej
mine.
Danes je Kvaterna nedelja: Miloščina oz. darovi, ki jih date v nabiralnike ali na
račun v tem tednu je za semenišče, razen če drugače odločite.
Vprašanje: V postnem času naj bi se vsak kristjan osebno srečal z Jezusom v zakramentu, ki ga lahko prejmemo večkrat v
življenju. Kateri zakrament je za kristjana skoraj nujen v postnem času, na nek način kot »članarina«? a) sveto bolniško
maziljenje ; b) sveti zakon; c) sveta spoved oziroma zakrament sprave d) v postnem času Cerkev ne deli zakramentov
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DANES STOPIMO NA
GORO SPREMENJENJA
IN OBČUDUJMO
JEZUSOV
SPREMENJENI –
NEBEŠKI OBRAZ.
Pripravil nas bo na
dogajanje, ki nas čaka
v dolinah vsakdanjosti.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden je reden verouk – od daleč.
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu: http://sku.rkc.si / in
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle
BIRMANCI! Se pridno javljajo za spraševanje po zoomu in v živo. Vprašanja so
objavljena na župnijski spletni strani. Razen tega imejte ob sebi tudi dobro
pripravljen liturgični zvezek. V njem so
SVETO OBHAJILO:
napisane vse svete maše in liturgije =
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
bogoslužja, tudi tiste, ki ste se jih udeležili na
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
razdaljo. Poleg tega imate spisane molitvice
cerkve lahko oddate miloščino in
(naslove molitvic), ki jih poznate. Dobra dela.
si kupite kaj od verskega tiska. K
Knjige z versko vsebino, knjige in druge
obhajilu pristopa 20 vernikov/
zadeve, ki ste jih prebrali in se vam zdi, da
družin naenkrat ( v Kortah 4)
imajo versko vsebino in so vam pomagale pri
rasti v veri. Prijavite se na Mail in tam
Sveto obhajilo BOMO DELILI
predlagajte dan in uro najinega srečanja.
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
Lahko se prijavite tudi več skupaj, da se
MAŠI. Če kdo potrebuje SVETO
srečamo po zoomu.
SPOVED naj pokliče, da se
Še vedno je potrebno poznati molitev
dogovorimo za dan in uro. Gotovo
birmanca: Pridi Sveti Duh in oče naš v
je eden od duhovnikov na
italijanščini: Padre nostro.
razpolago za spoved v postnem
času v Izoli ob petkih pred mašo
Že prejšnjo soboto in včeraj zopet je v
in ob nedeljah pred mašo ob 10h.
župnišču odpovedal internet. Zadeva je toliko
težja, ker nisem videl vaših prijav za svete maše. Odvisno od tehnikov, kdaj bodo
popravili. Nameraval sem imeti verouk za odrasle in razna zoom srečanja. Če se
ne bom pojavil se vnaprej opravičujem za tehnične težave.

Vsa pravila glede števila, mask, razkuževanja… bomo dosledno spoštovali. Ne
samo zaradi inšpekcije – zagrožena kazen za pravno osebo je štiri tisoč evrov –
ampak še bolj, da bi zaščitili šibke in da bi se počutili varno. V cerkev lahko vstopi
20 ljudi/ družin (Korte 5). Držite razdaljo tudi zunaj, čeprav se zunaj po novem
lahko zbere do 10 ljudi, ki so primerno zaščiteni. Vsi prisotni pri bogoslužju (tudi
glavni mašnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo
vsaj 1,5 metra (razen člani istega gospodinjstva, ki so lahko skupaj) in si pri prihodu
ter odhodu razkužiti roke. Pri sveti maši ne pojemo. Izven svete maše je dovoljena
samo tiha molitev. V cerkvi imamo odprta okna, zaradi zračenja.
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
Na sliki:, MERON ESHETU, rojstni dan: 19. 4. 2005
Deklica biva z babico, ki je zelo revna in ostarela. Starša sta
pokojna. Ima eno sestro. Eshetu in babica živita v zelo revnih
razmerah. Deklica potrebuje pomoč, da bi lahko nadaljevala
šolanje. Meron je malo naša saj je naša posvojenka na daljavo v
Etiopiji.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA:
nabiralnik, osebno župniku ali na TRR: SI56 1010 0003 7271
372. Kar se nabere v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in pri lurški
Mariji je miloščina tistega tedna za potrebe župnije. Drugi
nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski: za misijone, za
Karitas in za tisk.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola
Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku ali Matjažu ali pa nakaže na župnikov
osebni račun: SI56 1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola. Tudi za
svete maše, ki ste jih naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po vaših namenih Luka,
Silvester ali kdo drug.

Tisk: Družina, Ognjišče
POST: Zdržek od mesa - ob petkih, dobra dela molitev in miloščina so redni kristjanovi postni načini,
Slovenska Karitas nas spodbuja da bi svoj dar namenili za streho nad glavo v Banja Luki. Postno
miloščino seveda lahko namenite tudi v druge dobrodelne namene....
Prvi petek: Obisk bolnikov v domu, bolnišnici in na domovih je še vedno omejen na nujne primere.
Pokličite duhovnika in se dogovorite z osebjem v bolnici ali v domu samo ko gre za življensko
nevarno situacijo.
»Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času sprejmi Sv. Rešnje Telo«.
Cerkvena zapoved naroča spoved in obhajilo tudi v času pandemije. Ne vem če bo sveti oče tudi letos
dal splošno odvezo, kot je storil lansko leto na veliki petek. Čas za velikonočno spoved je od
pepelnične srede do praznika sv. Petra in Pavla. Želel bi da bi vsi kristjani v zakramentu sv. spovedi
doživeli Očetov dotik in odpuščanje. Sporočite duhovniku kje si kdo želi zakramentov.

Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO
molitev)
Poteka E-priprava na zakon pri zavodu Iskreni: https://www.iskreni.net/programi/epriprava-na-zakon/
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)

zupnija.izola@rkc.si .

(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.

Radijski misijon bo od 21. do 27. marca
2021. S svojimi razmišljanji v osrednjih
dnevnih govorih (ob 17.00) bodo
sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec,
s. Marina Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja
Kastelic, Ervin Mozetič in p. Igor Salmič. V
kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih
bodo sodelovali še drugi duhovniki,
redovniki, redovnice in laiki.
Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15
in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22.
in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v
radijskem arhivu na spletni strani Radia
Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka
do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer
ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem
bodo lahko sodelovali poslušalci.
Svetovni molitveni dan žensk: Ženske iz
SMD Obala smo se odločile, da bi
bogoslužje "Svetovni molitveni dan 2021"
izpeljale v četrtek, 4.3., po večerni sveti
maši (19.30). V cerkvi svetega Marka in na
spletu.
Naša udeležba, skupaj z verniki, ki se bodo
zadržali po maši, ne bo presegla
priporočenega števila ljudi, tako da ni skrbi.
Več informacij na spletni strani župnije
Sveti Marko.
Jezus je hebrejsko ime in pomeni: Bog rešuje. S
tem imenom sta Jožef in Marija klicala otroka, ki
jima je bil zaupan. Kristus ni ime, marveč častni
naslov. Učenci so ga dali Jezusu, ker so videli v
njem Odrešenika, Mesija, ki so ga Judje
pričakovali. Kristus (grško) in Mesija (hebrejsko)
pomeni v slovenščini maziljenec. Tako kot danes
predsedniki slovesno zaprisežejo ob začetku svoje
službe, so v prejšnjih časih mazilili kralje ob
začetku kraljevanja.
Drugi častni naslov je »cesar« (grško: kyrios,
slovensko: gospod). Takrat se je smel le cesar
imenovati »gospod«. Jezusa imenujemo tudi
Zveličar, Odrešenik, ker nam prinaša odrešenje in
nas rešuje zla.

PLAVATI PROTI TOKU
LAHKO POMENI:
OSTATI SVOBODEN

Križ Jezusa Kristusa prekriža, kar
je, in prenavlja vse.
Kar ne tvega nihče, tvegajte vi,
kar ne reče nihče, povejte vi,
kar ne misli nihče, mislite vi,
kar nihče ne počne, storite vi.
Ko nihče ne reče da, recite vi,
ko nihče ne reče ne, recite
vendar,
ko vsi dvomijo, tvegajte verovati,
ko so vsi za, obstojte sami.
Kjer vsi hvalijo, pomislite,
kjer vsi zaničujejo, ne sodelujte,
kjer vsi skoparijo, tvegajte
darovati,
kjer je vse temno, napravite luč.
Križ Jezusa Kristusa prekriža, kar
je, in prenavlja vse.

Naj bo postni čas možnost
za moj osebni vzpon!

POD ČRTO: Učitelj: »Vaš sin nima pojma o zemljepisu«
Oče: »Nič hudega saj nimamo denarja za potovanja in itak ne moremo od doma zaradi pandemije

