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mašni namen

za župnijo
†† Viktor, Orjana in Emilija
† Silvio Parovel in vsi †† Parovel
† Narciz Korenika in †† starši Greblo

†Marija Kleva in Aleksander
19.00 † Blaženka Škarpona

sv. Maver
Korte
sv. Maver

17.00 za prvoobhajance in njihove družine
18.00 †† Marija in Jože Vuk
19.00 za vrnitev mame k svoji družini oziroma

SREDA
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8.00

Dominik Savio, zav.
ministrantov.

sv. Maver
sv. Maver

TOREK.

Florjan (Cvetko), muč.
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Korte
prvi PETEK
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6.
VELIKONOČNA
NEDELJA
9. 5. 2021

k svojim otrokom
† Katica Vanča

8.00 za duhovne poklice in svetost poklicanih
19.00 8. dan † Ljudmila Bakan, Trinkova 1
18.00 † Viktor Hrvatin, Ana in Dominik, Malija
30b

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

19.00 † Frančišek Potočnik
19.00 † Za zdravje, Rosangela in Manda
8.00 †† Kristjan, Boris, Marjo, Olga, Aldo in

Korte
sv. Maver
sv. Maver

9.00 30. dan † Marija Babič, Korte 13
10.00 za župnijo
19.00 † Viljem Vavpotič

Santina Benčič

Pisarna: Uradne ure bodo v petek, 7. 5. 2021 od 8.00 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). Cerkve so odprte za bogoslužja in tiho osebno molitev:
V IZOLI ZA 30 LJUDI/DRUŽIN V KORTAH ZA 10 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 ,

SE JE POTREBNO PRIJAVITI PRI ŽUPNIKU! V torek ob 17h je sveta
maša samo za prvoobhajance in njihove družine.
Nova navodila so povečal prisotnost vernikov, družin v Kortah na številko 10 in še dodatnih
10 zunaj. Pri svetih mašah je po novem dovoljeno ljudsko petje (zborovsko petje še ne).
Tudi s spremljavo organista. Svete maše se lahko udeležite tudi zunaj cerkve, vendar
maksimalno 10 ljudi/družin v razdalji. Če bo potrebno bomo v Izoli in v Kortah dodali
zunanje ozvočenje.
Tisk: Družina, Ognjišče in še druge revije in knjige… poglejte, kupite ali vzemite pri brezplačnem tisku.

Vprašanje:V četrtek goduje sveti Florjan, ki je zavetnik? a) popotnikov; b) duhovnikov; c) bolnikov d) gasilcev
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JAZ SEM TRTA, VI STE MLADIKE ..
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden
verouk na daljavo. Samo še mesec dni nas loči
do zaključka veroučnega leta. Pripravite vse
naloge in liturgične zvezke, da bomo lahko
zaključili ocene.
Šmarnice boste našli na spletu, na župnijski
strani. Imam tudi knjižice s šmarničnim branjem.
Privoščite si šmarnice tudi v cerkvi. Sedaj imamo
več prostora v cerkvi (30 družin). Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več
na portalu: http://sku.rkc.si/ https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle

Letošnje šmarnice za otroke: Aca Jeranta Svetniki so bili čisto (ne)navadni
ljudje bodo družine lahko spremljale s pomočjo aplikacije (zgodba in izziv za vsak
dan) in v obliki podcasta na Radiu Ognjišče, kjer bo zgodbe prebiral Jure Sešek.
Prav tako bodo v zvočni obliki na voljo tudi šmarnice Marka Rijavca z
naslovom Camino – pot, ki se začne na koncu. Avtorjevemu uvodu lahko
prisluhnete na tej povezavi.
SVETO OBHAJILO:
Vabljeni k šmarnični pobožnosti! V cerkvi
Vsak
sam zmoli kesanje in Oče
bomo imeli vsak dan šmarnice o svetnikih.
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz

cerkve lahko oddate miloščino in
PRVOOBHAJANCI: dan prvega obhajila
si kupite kaj od verskega tiska.
in praznik prve spovedi se približujeta.
Sveto obhajilo bomo delili v
Po programu priprave na prvo obhajilo
Kortah takoj po sveti maši ob
imamo sedaj razlago svete maše. Za vas
nedeljah ob 11h, v Izoli pa med
bomo v torek ob 17h pripravili sveto
11 in 12. Če bom prost lahko
mašo v živo z razlago. Namesto verouka
pozvonite ali tudi pokličite
v tem tednu. Dobimo se deset minut prej
kadarkoli in vam bom postregel. .
v cerkvi svetega Mavra, ki lahko sprejme
30 družin. Povabljeni tudi prvoobhajanci in njihove družine iz Kort. Poskrbeli
bomo za razkuževanje, pridite z maskami in ohranjajte razdaljo ves čas
našega druženja.
BIRMANCI: Šmarnice so izziv, ki prinaša dvojne točke.
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.

Spet so nekoliko sprostili: nov Odlok o

†

NAŠI RAJNI:

začasni
omejitvi
kolektivnega
Jožef Kocjančič, Šolska 3, 88 let
uresničevanja verske svobode v Republiki
Ljudmila Bakan, Trinkova 1, 95 let
Sloveniji, v katerem je določila pogoje za
Gospod, daj jima večni pokoj!
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/
Že pol leta imamo svete maše s prijavo. Zavestno povečujem število svetih maš, da bi vsak
kristjan lahko vsak teden dobil prostor vsaj pri eni sveti maši. Doslej se je samo 3x zgodilo,
da je bilo v Izoli več prošenj za sveto mašo, kot prostora v cerkvi. Brez težav pokličite za
nedelje in pridite med tednom, da dobite duhovne hrane z mize božje besede in z oltarja za
življenje.
V zadnjem času je bilo nekaj težav pri komuniciranju z župnikom po mailu, ker so mi
ukinili naslov …@skavt.net. Sedaj kolkor vem delujeta oba naslova: janez.kobal@rkc.si in
zupnija.izola@rkc.si
Priložnost za osebno tiho molitev v cerkvi je vsak delovni dan od 11h do 13h in po
dogovoru . V smislu dovoljenja za bogoslužje je dovoljena tudi molitev rožnega venca pred
sveto mašo in molitev in petje v molitvenih skupinah. V maju bomo po možnosti po sveti
maši dodali Litanije Matere Božje pri Lurški Mariji. Če bodo prostovoljci dežurali so
dovoljene tudi molitve ob drugih urah. Dežurni odgovarja za dosledno spoštovanje odloka
o varstvu pred nalezljivimi boleznimi. Dolžnost opozarjanja za nošenje zaščitnih mask čez
nos, prepoved vstopa bolnim in nezaščitenim.

Priprava na krst: Starši, ki bi želeli krstiti otroka, morajo imeti pripravo na krst.
Priprava obsega tri srečanja, kjer obnovimo osnove naše vere. Krst se zgodi v veri staršev.
Še vedno velja v Cerkvi pravilo, da se krsti odrasle, ki izpovedo vero in pripadajo Cerkvi.
Otroke krstimo izjemoma tistim staršem, ki so pripravljeni obljubiti tako vzgojo za svoje
otroke, da bodo odrasli izbrali katoliško vero.
Druga ura priprave je o Cerkvi: Krst nas vključi v Cerkev. S tem dobiš pravice: pravico do
nedeljske svete maše, zakramentov, pogreba, pomoči če zaideš v duhovne ali materialne
težave … Dobiš pa tudi dolžnosti: posvečevanje nedelj in zapovedanih praznikov, postiti se
ob petkih in zapovedanih dneh, skrbeti za stanu primerne zakramente in jih poživljati, skrb
da ne ugasne vera, dolžnost podpirati Cerkev (z molitvijo, dobro besedo in gmotno) pri
njeni dejavnosti v domači župniji, v svetu in posebno pri oznanjevanju Evangelija v
misijonskih deželah.
Tretja ura priprave je o vzgoji za vero. Niti solata ne zraste brez primerne oskrbe mlade
rastlinice. Kot se otrok nauči govorice, pisave, vožnje s kolesom, se nauči tudi vere, če smo
z njim vztrajni. Krščanska vzgoja poteka v družini. Pri vzgoji pomaga tudi cerkev s svojo
katehezo. V Izoli je kateheza za male otroke na razpolago že za tri leta stare in potem
naprej. Na pripravi na krst dobimo nekaj spodbude za vzgojo v veri v domači družini. Poleg
treh ur priprave pri župniku vpišemo ime in podatke za krstno knjigo. Na srečanju
ugotovimo tudi otrokov godovni dan in spoznamo njegovega nebeškega zavetnika. Ko se
dogovorimo za datum krsta se dogovorimo tudi o poteku, razložimo obred in simboliko
posameznih znamenj, ki jih je pri krstnem obredu zelo veliko ( sveča, oblačilo, dvojno
maziljenje, voda, krstni kamen ….)
Tokratna priprava na krst bo po zoomu. Povezavo dobite kot odgovor na prijavo po mailu
na : zupnija.izola@rkc.si . Naslednja priprava bo šele jeseni. Pripravo zahtevamo pred

krstom prvega otroka v družini, vendar ni prepovedano priti ponovno. Priprava je
namenjena za oba starša, neglede na to, ali sta oba verna. Saj morata krst in versko vzgojo
oba podpirati. Pripravo lahko uredite že pred rojstvom otroka, ko je v družini več miru.
Župnijske skupnosti podpiramo mlade starše z molitvijo in primerno spodbudo, da se bodo
pogumno odločali za krst in versko vzgojo svojih otrok.
Krst otrok starejših od petih let poteka v povezavi z župnijsko katehezo. Običajno se
udelležijejo rednega verouka vsaj dve leti. Tudi starši otrok, ki bodo krščeni v šolski dobi se
udeležijo priprave. Za tiste, ki bi želeli biti krščeni po osnovni šoli (zgornje omejitve v letih
nimamo) imamo na obali pripravo, ki se imenuje katehumenat. Z novo skupino
katehumenov začnemo septembra. Informacijo o pripravi na krst in o katehumenatu bodo
naslovniki dobili s pomočjo dejavnih kristjanov, ker večina ne bo brala tega zapisa. Torej
premisli komu in povej naprej.
Tečaj za zakon - v živo, če bo mogoče, drugače po Zoomu, dva vikenda, 14.-15.- 16. in 21.22.-23. maja ob 20h. Nujno so potrebne prijave do 10. maja na mail:
ervin.mozetic@gmail.com
Naši posvojeni otroci:. Na sliki : ZEBIBE SOLOMON, rojstni
dan 5. 7. 2010
Solomon živi v zelo revni družini. Starša sta ločena. Živi skupaj z
mamo, ki je brezposelna, zato ju zelo težko preživlja. Deklica potrebuje
pomoč za hrano in šolanje.
Na peto velikonočno nedeljo Vas ob 11. 20 vabim na TV Slovenija prvi
program k ogledu oddaje Obzorja duha o slovenskem misijonu v
Etiopiji. V eni najrevnejših držav na severovzhodu Afrike so stiske
velike in nasilje narašča.
»Če pomagam le enemu otroku, sem izpolnil smisel svojega življenja!« pravi »oče
etiopskih sirot«, salezijanski duhovnik iz avstrijske Koroške Jože Andolšek. Njihovo
življenje nam bo približal z dvema kratkima filmoma, Brezčasje senc in Slovenski misijon.
Poleg Jožeta Andolška pa bo gostja v studiu laiška misijonarka v Etiopiji Polona Dominik,
ki prek Misijonskega središča Slovenije skrbi za projekt botrstva:
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. Hvala za vaše darove in molitve za vaše duhovnike.
Lepo vas vabimo, da do 31. maja 2021 1,0 % svoje dohodnine namenite v podporo Katoliški cerkvi. Z
namenitvijo dela dohodnine boste svoj dar namenili za delovanje naše Cerkve, duhovnikov, župnij,
vrtcev in šol ter dobrodelnih ustanov.
Prosimo vas, da svojo izjavo o namenitvi dela dohodnine čim prej izpolnite preko sistema edavkov (varni elektronski podpis ni potreben) ali po pošti na davčni urad preko priloženega obrazca.
Za vaš dar in zaupanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo. Slovenska škofovska konferenca.
POD ČRTO: Titanikovo nesrečo si je izmislil lobi, ki prodaja reševalne čolne. Le kdo bi jim verjel …

