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19.00 za Aleka, za zdravje
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sv. Maver

19.00 obredi velikega petka
19.30 † Ana Kozlovič

sv. Maver

6.30 † Dušan Kajfež

VELIKONOČNI sv. Maver
PONEDELJEK

za zdravje: Iva in Cveto
† Vladimir Kern
† Ivan Šurla
† Janez Odar
8. dan † Justina Korenika
† Milan
v zahvalo za 30 let skavtov

8.00 † Pasquale Besenghi

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 2. 4. 2021 od 8h 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.
Vedno radi pokličite če potrebujete karkoli od župnije, predvsem če potrebujete
zakramente. Ko nismo v živo, smo na nek način duhovno še bolj povezani. Pripravite
bogoslužja doma in lep praznik vse dni.
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
SVETO OBHAJILO:
miloščina tistega tedna za potrebe župnije. Drugi
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski: za
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
misijone, za Karitas in za tisk.
cerkve lahko oddate miloščino in
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
si kupite kaj od verskega tiska.
Korte 73, 6310 Izola
Sveto obhajilo BOMO DELILI
Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku
PO zgoraj objavljenem urniku.
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.
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.
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Izredno pismo slovenskih škofov za veliko noč 2021
Dragi sobratje duhovniki, redovnice, redovniki, diakoni, bogoslovci, dragi bratje in
sestre!
Letošnja Velika noč poteka tako kot lanska v znamenju epidemije koronavirusa. Skozi vse
leto smo upali, da se bodo razmere izboljšale, pa se nam do zdaj to ni posrečilo. Uresničuje
se Salomonov pregovor, ki pravi: »Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki
prihaja, je drevo življenja« (Prg 13,12). Tudi vsem, ki se vam ob misli na epidemijo zdi, da
se vaše pričakovanje oddaljuje, kličemo s piscem Pisma Hebrejcem: »Zato vzravnajte
onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota, da se to, kar šepa,
ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo!« (Heb 12,12-13).
Vstopamo že v drugo leto epidemije koronavirusa in največji spremembi, ki ju doživljamo
in ju moramo sprejeti, sta veliko omejevanje javnega, družbenega in cerkvenega življenja
ter obračanje navznoter, v manjše skupnosti in gospodinjstva, v svoje družine ter v svoje
duše in svoja srca – kakor je Gospod naročil Petru: »In ti, ko boš nekoč šel vase, potrdi
svoje brate!« (Lk22,32). Tako kot ostalo javno in družbeno življenje se obračajo navznoter
tudi naši verski obredi in naše verske slovesnosti. Vabimo in spodbujamo vas, da vse
velikonočne obrede in slovesnosti, ki so izvedljive v krogu družin in gospodinjstev,
pripravite s preprostim srcem in jih opravite v krogu svojih domačih.
Zaupamo stroki in oblastem ter se jim zahvaljujemo za nadčloveške napore, ki jih vlagajo v
omejevanje in preprečitev širjenja epidemije. Velikonočni čas pa je s slavjem vstajenja
našega Gospoda še večji vir trdnega upanja in prepričanja v zmago velikonočnega Jagnjeta,
v zmago krotkosti in potrpežljivosti, v zmago dobrote in ljubezni: »To sem vam povedal, da
bi v meni imeli mir. Na svetu boste imeli stisko; a zaupajte, jaz sem svet
premagal!« (Jn 16,33). Kakor zvečer tistega dne, prvega v tednu, naj vstali Gospod tudi
letos vstopi v vaše hiše in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav: »Mir vam
bodi!« (Jn 20,19-20).
V skladu z vladnim odlokom škofje podajamo naslednja navodila:
1.
Svete maše z udeležbo ljudstva so do nadaljnjega odpovedane. Cerkve ostanejo
odprte za osebno molitev vernikov, individualni prejem svetega obhajila in zakrament
svete spovedi. Duhovniki naj vernikom omogočijo dostop do blagoslovljene vode za
domačo rabo.
2.
Župnijska pisarna in drugi cerkveni uradi so lahko odprti za srečanje z eno osebo
samo za nujne in neodložljive zadeve, ki jih ni mogoče urediti na daljavo.
3.
Zaradi izrednih razmer naj verniki spremljajo neposredne prenose svetih maš in
prazničnih bogoslužij po televiziji, radiu ali spletu iz krajevne stolnice. Posodobljen spored
prenosov je na voljo na spletni strani Katoliške cerkve.

4.
Škofje določamo, da duhovniki zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob
nedeljah in praznikih. Na Veliko noč naj duhovniki zvonijo ob 8. uri zjutraj in s tem vernike
povabijo k velikonočnemu zajtrku.
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si

Po ponovnem zaprtju države so prepovedane vse svete maše z ljudstvom.
Duhovniki vseeno mašujemo po vaših namenih. Objavljam popravljene ure in svete
maše, ki jih ne boste mogli obiskati.
Je pa veliko boljše kot prejšnje leto, ker že poznamo kako virus deluje. Tako so
cerkve odprte za osebno tiho molitev in za sveto obhajilo. Brez gospodovih
skrivnosti res ne moremo preživeti.
Prijave, ki ste jih rekli za svete maše v svetem tridnevju torej ne veljajo.
Prosim vas, skrbite za vaše zdravje in za zdravje bratov in sester in, če se pojavijo
kakršnikoli znaki bolezni sprejmite izolacijo kor duhovne vaje.
Po navodilih NIJZ in škofovske konference so cerkve odprte za osebno tiho
molitev. Zaradi previdnosti je v Izoli pri molitvi lahko 10 ljudi naenkrat v Kortah 4.
Sem zmanjšal število, ker je boljše biti bolj previden kot premalo.
V Izoli bomo imeli tudi izpostavljeno Najsvetejše ves petek in celo soboto. V
nočnem času je prepoved gibanja, zato bomo imeli izpostavljeno Najsvetejše med
7. in 19. uro v petek in v soboto. Če bodo le molilci, ki bodo dežurali ves čas.
Osnovni seznam bo delal Aleš Cencič. Vendar lahko pridete v Cerkev na obisk tudi
za kratek čas. Seveda zaščiteni razkuženi v razdalji, v tišini in zdravi. In če v cerkvi
ni že 10 ljudi. Potem bomo cerkev zaprli zaradi obredov oz. svete maše.
SVETO OBHAJILO: Sveto obhajilo bomo delili:
v četrtek od 17.30 do 18.30
v soboto: 7h 9h 11h 17h in 19h
v nedeljo: od 11h do 13 h da bi lahko prejeli opoldanski blagoslov iz Rima urbi et orbi
v ponedeljek od 11h do 12h
KORTE: v nedeljo od 11h do 12h
SVETA SPOVED: Če kdo še želi prejeti ta zakrament naj pokliče župnika. Kakor
za frizerja, vulkanizerja se je tudi za spoved treba prijaviti, da dobiš termin.
Luka, naš duhovni pomočnik je bil na testu pozitiven, ni pa zbolel. Tako bo
praznike preživel v Izolaciji. Ga priporočam v molitev.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnja dva tedna imamo z veroukom
počitnice. Velja pa povabilo k velikonočni sveti maši enkrat od četrtka do bele
nedelje. Po dogovoru uredimo tudi spoved in sveto obhajilo.
Ideje za družinka bogoslužja do vstajenskega jutra so na tej povezavi. Zelo
priporočam: https://padlet.com/slovenskikatehetskiurad/mtt9hm14t7wiybpq
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu: http://sku.rkc.si / in
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle
VELIKI ČETRTEK: Krizmena maša bo letos kasneje. Večerna sveta maša
vsebuje obred umivanja nog. Obred umivanja nog lahko z branjem odlomka
iz Janezovega evangelija uredite doma v družini. Drug drugemu umijete
noge. Obred je spomin in opomin, da je naše krščanstvo v služenju
sočloveku. To je Jezusova oporoka.

VELIKI PETEK: Če je Jezus naš prijatelj ga bomo na veliki petek, ko je umrl,
gotovo obiskali. Toliko bolj, ker je njegova smrt zmaga nad našo smrtjo. Cerkev sv.
Mavra in v Kortah bo ves dan odprta za osebno tiho molitev:
Ta dan je strogi post in zdržek od mesa in mesnih jedi. Dar ob Božjem grobu za
sveto deželo bomo dali septembra na praznik Povišanja Svetega križa

VELIKA SOBOTA: Blagoslov jedil bo na youtube: Od
12h dalje bo na spletni strani župnije Izola posnetek blagoslova
jedil v naši cerkvi. V cerkvi si lahko že v petek in v soboto vzamete tudi
zgibanko za blagoslov jedil in blagoslovljeno vodo. Prinesite svojo posodo za blagoslovljeno
vodo. Jedila blagoslovite zbrani ob družinski mizi tako da blagoslov preberete in pokropite jedila z
blagoslovljeno vodo. Lahko uporabite tudi kadilo. Lahko pa tudi poiščete blagoslov na spletni strani in
spremljate moj blagoslov. Pokropite z blagoslovljeno vodo. Ker smo pri krstu postali vsi deležni
Jezusovega duhovništva, je gotovo, da bo blagoslov tudi na ta način učinkovit. V teh negotovih časih je
potrebno narediti samo tisto, kar je mogoče in skrbeti za brate in sestre. Ob 15h bo blagoslov jedi tudi
na TV slo 1.
V košaro za velikonočna jedila spada kruh, meso, pirhi (čokoladni pirhi in zajci so iznajdba potrošništva) in
hren. Po krajevnem običaju lahko dodate še kaj - potico, pinco, vžigalice, sol, vino itd.

Velikonočna vigilija: - slavju luči v soboto za obe župniji brez
vernikov v Izoli ob 19.30 uri. Za bogoslužje pripravimo krstno ali kako
drugo svečo.

Kristus je Luč našega življenja, ker se nam daje. Sveča je simbol darovanja.
Ko sprejemamo Kristusa, kot velikonočni dar, tudi sami postajamo luč,
daritev, za svet.
V nedeljo zjutraj bo vseeno vstajenjska sveta maša ob 6.30 v Izoli. Ne
pozabite na posebno družinsko bogoslužje imenovano velikonočni zajtrk. Ko
kot družina molimo in obredno uživamo velikonočna jedila.
Pri vseh svetih mašah na veliko noč ne bo običajnega ofra za cerkev, in
stiskanja rok z voščili. Bodo pa vaši darovi za cerkev v nabiralnikih ali na TRR
dobrodošli.
Na Veliki petek 2. aprila se začne devetdnevnica Božjega usmiljenja. Priporočamo molitev
doma ali zasebno v cerkvi. Zmolimo Rožni venec Božjega usmiljenja in Vzklike Božjemu
usmiljenju. Zaključek devetdnevnice je v soboto 10.aprila.
11.aprila, na nedeljo Božjega usmiljenja, bo od 15 do 16 ure v cerkvi Sv.Mavra izpostavljen
Najsvetejši oltarni zakrament. V tihi adoraciji bomo slavili veliko Božje usmiljenje. (za
adoracijo bo poskrbela skupina Božjega usmiljenja 10 oseb in ni več prostih mest). Čeprav
bi bil človek največji grešnik, ga ne morem kaznovati,če se sklicuje na moje usmiljenje,
marveč mu v svojem nepojmljivem in brezdalnjem usmiljenju odpuščam.

Na spletni strani Škofije Koper (povezava: https://skofija-koper.si/prenos/) bo
omogočen neposreden prenos svetih maš, ki jih bo vodil škof Jurij po naslednjem sporedu:
 cvetna nedelja, 28. marec, ob 10. uri;
 veliki četrtek, 1. aprila, ob 19. uri;
 veliki petek, 2. aprila, ob 19. uri;
 velikonočna vigilija, 3. aprila, ob 19. uri;
 velika noč, 4. aprila; ob 10. uri;
 velikonočni ponedeljek, 5. aprila, ob 10. uri.

