3. VELIKONOČNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

ura

3.
VELIKONOČNA
NEDELJA

sv. Maver

9.00

†† Đuro Vukelja, starši Jozo in Anka in vsi †† iz
družine

PONEDELJEK

Korte
sv. Maver
Korte
sv. Maver

10.15
19.00
18.00
19.00

TOREK.

sv. Maver

19.00

SREDA

sv. Maver
sv. Maver

8.00
19.00

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

1. obl † Igor
† Amalija Vavpotič
8. dan † Marija Babič
Erika in Milejdi Prinčič in Dalija Rijavec
†† Marčela, Viktor, Franko Bernobič in
neda Vrčon
†† Ruža in Pavo
za prejemnika novega srca in za dušo
darovalca
obl. † Anton (Nino) Primožič
v zahvalo
za zdravje vseh v družini Bole
†† Majda, Janez in Brane

19.00
8.00
19.00
19.00
9.00 v zahvalo Bogu za rešitev v stiski
10.15 † Bruno Korenika
19.00 30. dan † Blaženka Škarpona

18. 4. 2021

ČETRTEK
PETEK
Jurij, mučenec
SOBOTA
4.
VELIKONOČNA
NEDELJA
N. Dobrega pastirja

sv. Maver
Korte
sv. Maver
drugje

mašni namen

za župnijo
25. 4. 2021
Pisarna: Uradne ure bodo v petek, 23. 4. 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.
Cerkve so odprte za bogoslužja in tiho osebno molitev: V IZOLI ZA 20
LJUDI/DRUŽIN V KORTAH ZA 5 LJUDI/DRUŽIN. Še vedno velja, da se svete
maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko in v razdalji 2 metra. Ob vstopu in
izstopu iz cerkve se razkužimo. ZA SVETE MAŠE OB NEDELJAH IN ZA VSE
SVETE MAŠE V KORTAH, SE JE POTREBNO PRIJAVITI PRI ŽUPNIKU!

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 16  18. – 25. april 2021
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Imamo
reden verouk na daljavo. Kateheti vam bodo
poslali gradiva, ali vas bodo povabili na zoom.
Če niste prejeli gradiva, kontaktirajte kateheta
ali župnika.
V Kortah bo Luka imel reden verouk po
zoomu. Spet bodo pa Kortežanski
prvoobhajanci povabljeni, da se pridružijo tudi
Snježani.
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj
več na portalu: http://sku.rkc.si / in
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle

SVETO OBHAJILO:
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
cerkve lahko oddate miloščino in
si kupite kaj od verskega tiska.
. Sveto obhajilo bomo delili v
Kortah takoj po sveti maši ob
nedeljah ob 11h, v Izoli pa med
11.30 in 12.30. Če bom prost
lahko pozvonite ali tudi pokličite
kadarkoli in vam bom postregel. .

PRVOOBHAJANCI: Imate reden verouk, vam bo sporočila Snježana kako in kaj
BIRMANCI: Redno naj se dogaja kaj verskega v vašem življenju. Iz odnosa, ki ga
imate do vere in Cerkve in iz vašega zanimanja za takšne tematike bomo sklepali o
vaši pripravljenosti za birmo.
Od 18. do 25. aprila 2021 bomo v Cerkvi na
Slovenskem obhajali Teden molitve za nove
duhovne poklice, njihovo svetost in
stanovitnost, ki letos poteka pod geslom:
»Pripadaj, išči in se odloči!«.

bomo delili v Kortah takoj po sveti maši ob nedeljah ob 11h, v Izoli pa med 11.30
in 12.30.

V tednu molitve smo po družinah, po župnijah,
v zoom srečanjih skupin, kjer delujemo,
vabljeni k čim bolj zavzetemu prizadevanju »za
duhovne poklice«. Molímo in vabimo k molitvi,
poživímo svojo poklicanost, pričujmo in vabímo
k pričevanju življenja, poskrbímo za
poglobljeno (čeprav zoom) katehezo … Naša
zavzetost za nove duhovniške, redovniške in
misijonarske poklice naj postane nalezljiva!

Vprašanje:Prihodnja nedelja se imenuje nedelja »Dobrega Pastirja« Dobri pastir je Jezus. O dobrih pastirjih
govorimo, ko mislimo tiste ki želijo biti podobni Jezusu. Duhovniki, redovnice in redovniki, razni voditelji, starši …
Kdo je dobri pastir? a) Tisti, ki nobene ovce ne izgubi; b) tisti, ki išče izgubljeno ovco; c) tisti, ki mu za ovce ni
v skrbeh d) tisti, ki se briga zase in na ovce gleda samo kot vir zaslužka

Molimo za to, da bi mladi pogumno iskali svojo
življenjsko pot in se ne prestrašili Gospodovega
klica v posvečeno življenje.

Ker je naš duhovni pomočnik Luka zbolel od covida in ima šele jutri testiranje, ne vemo ali
bo lahko maševal prihodnji teden. Njegovo zdravstveno stanje se je izboljšalo vendar
morajo še ugotoviti kako je s prenašanjem okužbe.
Priložnost za osebno tiho molitev v cerkvi je vsak delovni dan od 11h do 13h in po
dogovoru . Če bomo imeli prostovoljce za dežuranje tudi ob drugih urah. Sveto obhajilo

Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega
uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je določila pogoje za
izvajanje verske dejavnosti. PRAVILA SE ZELO HITRO SPREMINJAJO IN JIH NE MOREMO
PREDVIDETI. Trenutno veljavna pravila pozna župnik, ali pa jih najdete na spletni strani:
http://www.katoliska-cerkev.si/

Naši posvojeni otroci:.
Na sliki : YABESIRA DEMESE, rojstni dan 13. 1.
2010
Demese živi z očetom, bratom in sestro. Mama je
umrla v prometni nesreči. So zelo revni, saj je oče
brezposeln in težko preživlja svojo družino. Deček
potrebuje pomoč za hrano in nadaljevanje 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.
V A B I L O :
na pričevanje Sara in Bojan Doljak: PREIZKUŠNJA, RAZLOG ZA OBUP
ALI NOVO UPANJE? sobota, 24. 4. 2021, ob 20. uri : Preko Zoom-a, povezava bo poslana na vašo epošto, ki jo boste vpisali v elektronski prijavi: Elektronska prijava, najkasneje do 22. 4. 2021
Sara in Bojan Doljak sta se pred desetimi leti soočila z nepričakovano diagnozo: multipla
skleroza. Čeprav se je staršema dveh otrok življenje obrnilo na glavo, nista vrgla puške v
koruzo. Odvetnica Sara danes ne more govoriti, ne hoditi, a še vedno uspešno zastopa
stranke na sodišču in predava študentom. Z možem, ki
pravi, da je Sara na številnih področjih »neustavljiva«,
vodita več zakonskih skupin in pričujeta o življenju z
boleznijo.
Povabite lahko kogarkoli s posredovanjem te e-pošte, saj je
srečanje odprto prav za vse
(mladi, pari v spoznavanju, zakonci, samski…..) Škofijski odbor
za družino

Dan Zemlje: OBNOVIMO NAŠO ZEMLJO
Že več kot 50 let 22. aprila obeležujemo Dan Zemlje.
Letos pod geslom »Obnovimo našo Zemljo«. Ampak
čemu je treba obnoviti našo Zemljo? In kako?
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.

Papež Frančišek:
Pozdravljam udeležence univerzitetnega kongresa, s katerim se obeležuje 50. obletnica
razglasitve Terezije Avilske za cerkveno učiteljico.
Izraz »izredna žena«, kot je naslov vašega srečanja, je uporabil sv. Pavel VI. Smo pred
osebo, ki se je odlikovala po mnogih razsežnostih. Kljub temu ne smemo pozabiti, da njen
priznan pomen v teh razsežnostih ni drugega kot posledica tega, kar je bilo zanjo
pomembno: njeno srečanje z Gospodom, njena »prepričana prepričanost«, tako pravi sama,
da bo vztrajala v združenosti z Njim preko molitve, njen trden sklep, da bo izpolnila
poslanstvo, ki ji ga je zaupal Gospod, kateremu se je podarila s preprostostjo, ko mu je
tistim preprostim jezikom, lahko bi rekli celo po kmečko, rekla: »Vaša sem, za Vas sem
rojena, kaj Vi želite od mene?« »Vsa sem se njemu podarila / in na ta način sem se
spremenila / da je moj Ljubljeni samo zame / in jaz sem za mojega Ljubljenega.«
Recimo, da »to, kar sedaj živimo, ni preprosto samo doba sprememb, ampak gre za
spremembo dobe.« In v tem smislu so naši dnevi zelo podobni tistim iz 16. stoletja, ko je
živela ta svetnica. Kakor tedaj, smo tudi sedaj mi kristjani poklicani k temu, da bi preko nas
moč Svetega Duha še naprej prenavljala obličje zemlje (prim. Ps 104,30) v gotovosti, da so
navsezadnje svetniki tisti, ki omogočajo, da gre svet naprej ter se približuje svojemu
končnemu cilju.
Dobro je spomniti na poklicanost vseh k svetosti, o kateri je govoril drugi vatikanski koncil
Svetost ni le za nekatere »strokovnjake božjega«, ampak je poklicanost vseh vernikov.
Združenost s Kristusom, ki jo mistiki kot je sv. Terezija doživljajo na poseben način kot
čisto milost, prejmemo preko krsta. Svetniki nas spodbujajo in motivirajo, vendar pa niso
tam zato, da bi jih poskušali dobesedno posnemati, svetosti se ne posnema, »saj bi nas to
lahko celo oddaljilo od edinstvene in specifične poti, ki jo je Gospod prihranil za nas.
Pomembno je, da vsak vernik prepozna svojo lastno pot.« Vsakdo izmed nas ima svojo pot
svetosti, srečanja z Gospodom.
Živimo, tako kot Terezija, cerkvena učiteljica, v »težkih časih«; v časih, ki nikakor niso
lahki, ki potrebujejo zveste Božje prijatelje, močne prijatelje. Velika skušnjava je, da bi
podlegli razočaranju, sprijaznjenosti, pogubnemu in neutemeljenemu predvidevanju, da bo
šlo vse narobe. To je nerodoviten pesimizem, pesimizem oseb, ki niso sposobne dati
življenja. Nekatere osebe, ki se bojijo takšnih misli, težijo k temu, da se zapirajo, zatekajo k
drobnim stvarem. Morda hodimo v »temni dolini« (Ps 23,4), a ne bojte se, če je Gospod z
vami. On ne preneha hoditi ob nas in nas voditi k resničnemu cilju, po katerem vsi
hrepenimo: večno življenje. Da bi imeli pogum delati velike stvari, ker vemo, da smo Božji
ljubljenci. In skupaj z Njim smo sposobni soočiti kakršenkoli izziv; v resnici je namreč le
njegova družba tisto, kar želi naše srce, in to, kar nam omogoča polnost in veselje, za katero
smo bili ustvarjeni. To je svetnica povzela v znani molitvi, za katero vas vabim, da jo
pogosto molite:
Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne plaši.
Vse mine, le Bog se ne spremeni.
Potrpljenje doseže vse.
Kdor ima Boga, mu nič ne manjka:
samo Bog zadošča!
Naj vas Jezus blagoslovi, naj vas spremljata Devica Marija in sveti Jožef. In prosim, ne
pozabite moliti zame. Hvala
vir: Radio Vatikan
POD ČRTO: - Ej dragi moj. Uživaj. samo enkrat se živi!
- Narobe. Ni res. Je pa res, da se umre samo enkrat, živi se pa vsak dan …

