VELIKA NOČ
dan / god

cerkev/ duh.

NEDELJA
VELIKA NOČ
4. 4. 2021

sv. Maver

VELIKONOČNI sv. Maver
PONEDELJEK

TOREK.
SREDA

sv. Maver
sv. Maver

ura

mašni namen

6.30 † Dušan Kajfež
† Pasquale Besenghi
† Amalija Odar
za župnijo
† župnik Tone Vrisk
19.00 †† iz družine Mohorčič
† škof Metod Pirih

ČETRTEK
sv. Maver
PETEK
sv. Maver
SOBOTA
sv. Maver
BELA NEDELJA
NEDELJA
sv. Maver 10.00 za župnijsko družino
BOŽJEGA
Mijatović Pejo i Luca
USMILJENJA
11. 4. 2021
Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 9. 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.
Glede na to, da svete maše niso z udeležbo vernikov, objavljam samo namene po
katerih bom maševal v prihodnjih dneh.
SVETO OBHAJILO:
Maševal bom ob raznoraznih urah, največkrat
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
zjutraj ob 7h ali še prej.
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
Vsak večer od 19h do 19.30 je mogoče prejeti
cerkve lahko oddate miloščino in
sveto obhajilo. Priložnost za zasebno tiho
si kupite kaj od verskega tiska.
molitev v cerkvi je vsak dan od 11h do 13h in
Kdaj bomo na razpolago za sveto
od 18h do 19h. Po dogovoru in če bomo imeli
obhajilo lahko pogledate v tem
prostovoljce za dežuranje tudi ob drugih urah.
svetilniku spodaj. Če bom prost
V Kortah se lahko dogovorite za osebno tiho
lahko pozvonite ali tudi pokličite
molitev v cerkvi z mežnarjem Jožetom ali
kadarkoli in vam bom postregel. .
sestro Petro in Pijo, ki bodo kadarkoli radi
odprli cerkev, če bodo le mogli.
Vprašanje: Kam sta šla Jezusova učenca tisto veliko noč popoldne? Na poti se jima je pridružil Vstali Zveličar in
je hodil z njima? a) v Rim; b) v Jeruzalem; c) V Korte d) v Emavs

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 14  4. – 11. april 2021

Vstajenje ni končna postaja, ampak začetek nove poti. Vstajenje je nadaljevanje
poti, ki se zdi slepa, zaraščena in neprehodna. Tisti mladenič, ki je sedel na desni
strani, pošlje žene, naj gredo na pot. Po njihovem oznanilu so učenci znova šli v
svet: najprej v Galilejo, nato do skrajnih meja sveta. Vstajenje se je zgodilo daleč
od radovednih oči, a je zaznamovalo pot vsakega človeka, ki je za ta dogodek
slišal.
Kam smo poslani mi? Katere so poti, ki čakajo na
nas? S kom naj stopimo v stik – pa čeprav na
daljavo – in mu povemo za novo pot? Kristus je s
svojim vstajenjem pustil sled, ki naj ji sledimo v
naših slepih ulicah življenja, pred pretežkimi
kamni, ki zapirajo pot naprej, pred barikadami, na
katere naletimo. Dobro poglejmo to sled. Naj
nagovori najprej nas same. Pustimo, da se ta nova
sled nadaljuje naprej v nas in preko nas v svet,
kjer smo in živimo, delamo in se veselimo,
žalujemo in smo nostalgični.
Žene so od groba poslane najprej k najbližjim, k tistim, ki so ves čas bili z
Jezusom, a jim je bil vzet in do njega niso imeli dostopa. Morda so celo pokopali
vse upe in se ustavili ali celo predali pred pretežkim kamnom Učenikove smrti,
pred katerim so se znašli. Da, Velika noč se začne praznovati v nas in med
domačimi – nato pa v svet, kjer ne manjka slepih ulic in zaraščenih stez.
Doživeto Veliko noč – tudi letos najprej in predvsem doma, med ljudmi, s katerimi
smo največ časa in preživimo največ prigod in nezgod. Vzemimo si čas tudi za
veselje, pa čeprav za zaprtimi vrati naših hiš in stanovanj. Tudi prvi učenci so se
srečali z Vstalim v zelo podobnih okoliščinah, kot jih doživljamo danes.
Zaklenjena vrata, karantena in lockdown za vstalega Jezusa niso ovira.

Veselo alelujo vam želimo župnik Janez in duhovna pomočnika Silvester in
Luka ter sestre uršulinke
La Pasqua è arrivata a noi attraverso gli occhi e la Fede delle donne che
avevano seguito Gesù, in un'alba ricca di sorprese, di corse, di paure.
Vi auguriamo una vita senza paura. Gesù è vivo. Cammina i nostri passi.
Buona Pasqua.

Po ponovnem zaprtju države so prepovedane vse svete maše z ljudstvom.
Duhovniki vseeno mašujemo po vaših namenih. Objavljam svete maše, ki jih ne
boste mogli obiskati. Luka sicer mašuje na škofiji, vendar mu nisem dal mašnih
namenov, ker nekako nisem razumel ob naročilu svetih maš, da jih lahko mašujemo
brez navzočnosti naročnika.
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.
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.
K svetemu obhajilu ali za osebno molitev velja da pridemo: zaščiteni z masko,
razkuženi v razdalji, v tišini in zdravi. In če v cerkvi ni že 10 ljudi. Med sveto
mašo je cerkev zaklenjena. Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi:
https://katoliska-cerkev.si

SVETO OBHAJILO: Sveto obhajilo bomo delili:
v nedeljo: od 11h do 13 h da bi lahko prejeli opoldanski blagoslov iz Rima urbi et orbi
v ponedeljek od 11h do 12h
potem pa vsak večer od 19h do 19.30
KORTE: v nedeljo od 11h do 12h
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnja dva tedna imamo z veroukom
počitnice.
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

PRVOOBHAJANCI: …
Vas dragi prvoobhajnci in vaše starše vabim na zoom srečanje v sredo 7.
aprila ob 18.00. Srečanje bo trajalo eno uro. Upam da se bomo vsi srečali.
Če ne dobite vsaj dan prej, na mail zoom povezave pomeni, da nimamo
pravih podatkov in sporočite župniku ali Snježani. Pogovarjali se bomo o
pripravi na spoved in o zakramentu, ki ga v teh časih težko sprejemamo, pa
smo ga še bolj potrebni. Mi boste lahko tudi povedali, kako ste v družini
praznovali veliko noč.

Gospod Jezus, premagal si smrt, in nam podaril novo življenje, v katerem
smo za vedno povezani s teboj. Pomagaj nam, da bomo tudi mi darovali
svoje življenje za druge, tako da jih bomo imeli tako radi kot nas imaš rad ti.
Amen. Aleluja!
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.

Na Veliki petek 2. aprila smo začeli devetdnevnico 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
NAŠI RAJNI:
Justina
Korenika.
Korte 115c, 88 let
usmiljenja, bo od 15 do 16 ure v
Blaženka Škarpona, Drevored 1. maja 6, 86 let
cerkvi Sv.Mavra izpostavljen
Bojan Cvetan, brezdomec, 65 let
Najsvetejši oltarni zakrament. V
Gospod, daj jim večni pokoj!
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 sliki : NETSANET FIKADU, rojstni dan 6. 2. 2009
Fikadu izhaja iz zelo revne družine. Ima enega brata. Oba starša sta
brezposelna in težko vzdržujeta družino. Deklica potrebuje pomoč za
nakup hrane in plačilo šolanja.
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.
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:
 velika noč, 4. aprila; ob 10. uri;
 velikonočni ponedeljek, 5. aprila, ob 10.
uri.
POD ČRTO: Na sliki s facebooka je odprt grob z napisom:
Je že tako da, zaprtje okoli velike noči nikoli ni bilo učinkovito…
Mami. Ali mi boš letos tudi kupila čokoladno jajce. – Letos sem
se odločila, da ne dobiš nobenega čokoladnega jajca s
presenečenjem. – Kako da ne mami saj sem bil priden. In letos
še posebej potrebujem tolažbe, ker je lokdown. – Dragi moj
sine. Imam 14 razlogov zakaj boš ostal brez pirha. Še darila, ki
si ga prejšnji mesec dobil za 40. rojstni dan nisi pospravil.

