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mašni namen

† Marijo in vsi †† iz družine Prodan
za prvoobhajance
za prvoobhajance
za žive in †† družina Eiletz in Maček iz
Argentine
v čast Mariji Pomagaj, za zdravje,
duhovno in telesno pomoč
8. dan † Tatjana Tota, Trg svobode 1
†† Mejak Mariza, Bruno in Lučina
† Zdenka Pompe
v zahvalo Bogu za dosedanjo življenjsko
pot

sveta maša za katehezo dobrega pastirja
† Blaženka Škarpona, dar molitvena
skupina Božjega usmiljenja
za župnijo
† Rupnik Alojz in †† Jeličič Frančeska in
Jože, Cetore 19a
† Danilo in vsi †† Rožnik in Škoda
†† Albino in Livija Pulin

Pisarna: Uradne ure bodo v petek, 28. 5. 2021 od 8.00 do 9.30. 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 lahko
napolnimo do polovice kapacitete. To preprosto pomeni, da je važno samo
vzdrževati razdaljo v cerkvah in sicer mora biti ta 1.5 metra. Še vedno velja, da se
svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko in v razdalji. Zaščitna maska mora
pokrivati nos in usta. Kdor ne more zdržati s pravilno nameščeno masko eno uro
naj se ne udeleži svete maše. Ob vstopu in izstopu iz cerkve se razkužimo. ZA
SVETE MAŠE tudi OB NEDELJAH , SE NI VEČ POTREBNO PRIJAVITI! Na
Binkošti ob 10h prepustimo sveto mašo prvoobhajancem in njihovim družinam.
Vprašanje: Kdo sme prejeti sveto obhajilo? a) Kdor je bil pri prvem obhajilu, pa čeprav je pozneje izgubil vero;
b) Kdor je bil pri prvem obhajilu in ni navezan na kakšen greh in redno vsaj enkrat letno gre k sveti spovedi; c)
Kdor je pobožno pri sveti maši ne glede na vero in na to če je krščen d) Sveto obhajilo sme prejeti vsakdo ki si
to želi. Grehi in vera niso pomembni, samo da zna moliti Oče naš in da reče amen.
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DRAGI PRVOOBHAJANCI: Jezus je
Jagnje Božje. Danes je dan, ko ga
jemljete v svoje naročje, da ga ponesete
v svet. Jezus ni izgubljena ovca, ampak
je dobri pastir. Še vedno išče po svetu
svoje ovčke. Potrebuje pa naše noge in
roke, da ga nosijo. Potrebuje naša srca,
da ga ljubimo.
PRVOOBHAJANCI: Danes je v Kortah ob 9h in v
Izoli ob 10h praznik prvega obhajila. Hvala vsem,
ki ste sodelovali v pripravah. Župnija podari
vsakemu prvoobhajancu rožni venec (mogoče bo
med povabljenimi kdo, ki bo prvoobhajanca naučil
te molitve. Mogoče je to krstni boter).
Drugo darilo je molitvenik, v katerem so zbrane znane in manj znane molitve, ki so
primerne za otroke in odrasle. Molitvenik bodo prvoobhajanci uporabili že za
molitev pred jedjo in po jedi na praznik prvega obhajila. Tretje darilo je križ iz
plemenitega lesa: oreh, javor, češnja. Križe je izdelal moj nečak Jurij, ki ima 12 let.
Podobo dobrega pastirja je narisala sestra Jana. Naj vas Jezus poišče, kjerkoli ste.
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je še zadnja ura verouka za vse skupine v
živo. Nekateri kateheti vam bodo izročili spričevala za delo v tem posebnem
veroučnem letu. Starši ste bili v mnogih primerih
Urnik
zelo dobri kateheti in so ocene letos odraz vašega
Dan, ura,
Kateheze
aktivnega dela. Predlagam da vsak otrok povabi
od 3 – 5
sreda ali četrtek 16.30
svoje starše na sladoled za aktivno delo pri verouku
let KDP
– 18.00
v preteklem šolskem letu. Kateheti bodo določili, če
1. razred
ponedeljek ali torek
boste ob zaključku verouka pripravili tudi sveto
KDP
16.30 – 18.00
mašo. Pred počitnicami je dobro poskrbeti tudi za
2. razred
četrtek ob 17.30
spoved, če niste poskrbeli za ta zakrament v
3. razred
torek ob 16.30
zadnjem času. Za spoved se je potrebno prijaviti,
4. razred
četrtek ob 17.15
kot za cepljenje. Spoved je zakrament, ki nas varuje
5. razred
sreda 15.15
pred grehom, kot cepivo pred virusom. Bolj kot z
6. razred
sreda ob 16.30
zakramentom sodelujemo, boljša je obramba.
7. razred
sreda ob 17.30
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na
8. razred
sreda ob 18.45 pri maši
portalu: http://sku.rkc.si/ https://portal.pridi.com/ .
Korte: v torek ob 17h in po maši
Velja tudi za odrasle

BIRMANCI: Še je čas, da se pripravite na prejem zakramenta. Težko je ocenjevati
koliko vere ima kdo, in koliko jo je dovolj za prejem zakramenta. Prosim vas, naj se
vaša vera izraža tudi na viden način. Naj ne mine nobena nedelja brez svete maše,
noben dan brez molitve …. Vključite s v kakšno cerkveno dejavnost kot
prostovoljci… Ne spravljajte župnikov v zadrego s tem, da pošiljate k njim po
potrdilo za botra ljudi, ki nimajo vere oz pogojev za to službo.
Tisk: Družina in še druge revije in knjige… poglejte, kupite ali vzemite pri brezplačnem tisku.

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v
katerem je določila pogoje za izvajanje
verske dejavnosti. PRAVILA SE ZELO
NAŠI RAJNI:
HITRO SPREMINJAJO IN JIH NE
Ivan Starić, Jagodje 72, 83 let
MOREMO
PREDVIDETI.
Trenutno
Gospod, daj mu večni pokoj!
veljavna pravila pozna župnik, ali pa jih
najdete na spletni strani: http://www.katoliska-cerkev.si/

†

Na Binkošti ob 10h je sveta maša v Izoli rezervirana za prvoobhajance in
njihove družine. Ko bo kapaciteta zasedena, in ne bo možno držati razdalje
1.5 metra med ljudmi/družinami, boste ostali zunaj, kjer je prav tako
potrebno držati razdaljo in nositi masko. Pri svetih mašah je po novem
dovoljeno ljudsko in zborovsko petje, vendar morajo biti pevci v razdalji 1.5 m in z
maskami. V župnijah Izola in Korte bomo skrbeli, da se ne zgodi prenos virusa še
bolj kot je ukazano. Prosim da ne popuščate pri ukrepih samozaščite in v odgovorni
ljubezni do bližnjega. Molimo za zdravje in za zdravo pamet. Prihajajmo v cerkev
zdravi. Če smo bili v stiku se izolirajmo. Dobro je uporabiti cepljenje ali vsaj
testiranje
Naši posvojeni otroci: štirinajsti otrok, ki ga objavljamo in je
malo naš je tudi iz Kambodže Na sliki : NGEAN CHENG, rojstni
dan 2. 1. 2007
Družina se je v Phnom Penh preselila s podeželja. Živijo v majhni
najeti sobi. Oče je »motor taxi« voznik. Njegov dohodek je nizek in
negotov. Mama dela v tekstilni tovarni, kjer pa imajo zaradi covid-19
malo naročil in je pogosto doma na neplačanem dopustu. Cheng je
dekle, ki si zelo želi nadaljevati šolanje. Ima še starejšo sestro, ki hodi
na isto šolo. Finančna pomoč je namenjena plačilu šolnine, šolskih
pripomočkov in kosila v šoli.
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.

V Zavodu sv. Stanislava pripravljamo dva poletna počitniška dogodka za starejše
osnovnošolce.
•Med 27. junijem in 3. julijem vabimo na Slovenski otroški zbor vse otroke med 10. in 15.
letom, ki se želijo v tednu intenzivnih pevskih vaj družiti z izvrstnimi pevci iz cele Slovenije
in izpopolniti svoje pevsko znanje. S prijavo je treba pohiteti, saj bo za pevce najprej
organizirana avdicija. Podrobnejše informacije in prijavnico najdete na spletni strani
https://www.stanislav.si/slovenski-otroski-zbor/ .
•Od 4. do 10. julija pa bo potekal Poletni jezikovni teden angleškega jezika za osnovnošolce
in osnovnošolke, ki letos zaključujejo 6., 7., 8. ali 9. razred. Učitelji in animatorji pripravljajo
pester program, poseben poudarek pa bo na konverzaciji. Število mest je omejeno.
Podrobnejše informacije in prijavnico najdete na spletni strani
https://www.stanislav.si/poletni-jezikovni-teden/
HVALA ZA VAŠ DAR ZA SKAVTSKO HIŠO!
Že predlansko leto smo ob velikonočnih
blagoslovih jedil zbirali denar za skavtsko hišo
v Ljubljani. Končno se je gradnja začela in v
ponedeljek smo blagoslovili temeljni kamen.
Sedaj skavti pospešeno zbirajo sredstva, ker
naj bi hiša bila pod streho do jeseni. Združenje
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica
Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 1096 119 odprt pri NLB d.d. / koda namena: CHAR; namen: Donacija za
skavtsko hišo; sklic: SI00 88 več: http://hisa.skavt.net/ Za to dejavnost z mladimi bomo
namenili tudi 15 odstotkov darov, ki jih bomo v Izoli in v Kortah dobili od oljčne akcije.
V soboto, 29. maja mineva, 20 let od smrti primorskega duhovnika Vinka Kobala, ki je
poznan po delu z mladimi in tednih duhovnosti v Stržiščah. Hvaležni za dar njegovega
življenja in duhovnega očetovstva se ga želimo spomniti prav na obletni dan. Ob 20h bo
potekala virtualna prireditev na zoom povezavi, ki bo objavljena na spletni strani Gibanja
Pot http://pot.rkc.si/

Papež Frančišek: O MOLITVI
Ni lahko moliti. Veliko je težav, ki se pojavijo med molitvijo. Treba jih je prepoznati,
opredeliti in premagati.
Treba se je naučiti reči: »Čeprav se zdi, da Ti, moj Bog, počneš vse, da bi jaz prenehal
verjeti vate, bom jaz še naprej molil k tebi.« Verniki nikoli ne ugasnejo molitve! Včasih je
lahko podobna Jobovi molitvi, ki ne sprejme, da Bog z njim ravna krivično, protestira in ga
poziva k sodbi. A tudi protestirati pred Bogom je velikokrat način molitve. Ali kot je rekla
neka starka, razjeziti se pred Bogom je način čiste molitve, kajti otrok se mnogo krat razjezi
na očeta, a to je način odnosa z njim, kajti prepoznava ga kot očeta.
Tudi mi, ki smo mnogo manj sveti in potrpežljivi od Joba, vemo, da nam bo ob koncu tega
časa potrtosti, ko smo v nebo dvigali neme krike in številne »zakaj?«, Bog odgovoril.
vir: R. Vatikan
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.

POD ČRTO: Šef, aretirali smo ženo, ki je ubila svojega moža. – Zakaj je to storila? – Vstopil je v hišo ko je ravno
pomila tla. – In za aretacijo ste porabili dve uri?? - Seveda. Ko smo prišli na kraj zločina, tla še niso bila suha!

