CVETNA - OLJČNA NEDELJA
dan / god

Cvetna - oljčna
NEDELJA
10. 4. 2022

cerkev/ duh.

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

PONEDELJEK sv. Maver
Stanislav, škof in muč.
sv. Maver

ura

mašni namen
v čast Božjemu usmiljenju za zvestobo
slovenskega naroda Kristusovi Cerkvi
9.00 †† Igor in Irene
10.00 za župnijsko družino
19.00 †† Narciz, Mila in starši Greblo

8.00

19.00 v čast sv. Juda Tadeja, za spreobrnjenje
19.00 za zdravje

TOREK
SREDA
Veliki

ČETRTEK
†† Veliki

PETEK
Velika

SOBOTA
NEDELJA

VELIKA
NOČ
17. 4. 2021

drugje
sv. Maver
drugje
N. Gorica
Korte
sv. Maver
drugje

19.00

10.00
18.00
19.00

sv. Maver

15.00

sv. Maver
Korte
Korte
sv. Maver

19.00
19.00
19.00
20.00
6.30
9.00
10.00
19.00

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8. dan † Teja Kovač, Trubarjeva 15
za žive in †† iz družine Skočir
v zahvalo za 10 let zakona
za ozdravkjenje druž. debla in osvobojenje
družine, rodbine in prihodnjih rodov,
posebno za Božjo pomoč Ivanu
Za duhovne poklice in svetost poklicanih
†† Marija in Aleksander Kleva
†† Aleksander, Orianda in Žarko Kovačič
za mir v Ukrajini in v svetu
križev pot

obredi velikega petka
obredi velikega petka

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo reden
verouk za KDP do srede. Potem se tudi otroci vseh
letnikov udeležujejo bogoslužja za sveto tridnevje. 2. 3.
7. 8. in 9. razred nima verouka. Poskrbite za spoved,
tisti ki še niste uspeli pred praznikom. Pri verouku bomo
od 2. razreda navzgor še vedno nosili zaščitne maske.
Prvoobhajanci 2022: Z vami se veselimo praznika prve
spovedi danes na cvetno nedeljo ob 11.30. Dobimo se
v cerkvi. Priložnost za spoved bo tudi za starše in
sorodnike, saj bova oba z Lukom v spovednici. Potem v
sredo nimamo verouka. Lepo pa vabljeni k sveti maši na veliki četrtek, ko je
Jezus postavil evharistijo in na druge praznične dneve. Prižigajte vaše
sveče, ko ste pred Jezusom. Pomagajte pri pripravi košare z velikonočnimi
jedmi.
Križev pot imamo še v petek ob 15h.

VIGILIJA in sv. maša za župnijo
Vigilija in sveta maša za župnijo
†† Angel in Ivana Jerebica
†† Medoš, Korte 120
† Silvio Parovel in vsi ††
obl. † Jožef Kocjančič in † Milka

Pisarna: Uradne ure bodo v petek od 8.00 do 10h. Veliko zadev lahko uredimo po
telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4,
6310 Izola). Dobrodošli tudi izven uradnih ur. Bolje je prej poklicati. Priporočamo
molitev za mir v svetu.
V cerkvah še vedno dosledno nosimo zaščitne maske, ki pokrivajo nos in usta,
razkužujemo roke. Sveto obhajilo delimo po klopeh. Češčenje križa bo iz klopi,
procesija bo taka da bo duhovnik s spremstvom šel po cerkvi. Miloščino in ofer še
vedno oddamo v nabiralnike. Obnašamo se odgovorno. Ne pozabimo na molitev
za zdravje.
Vprašanje: Cvetna nedelja je velik praznik, ki si ga zapomnimo zaradi? a) Blagoslova cvetja;
oljčnih vejic;
c) Istrskega maratona;
d) ker pri maši pojemo aleluja
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b) blagoslova

Birmanci 2023: Pogovor med Birmancem in župnikom naj bi se zgodil do velikega
četrtka. Takrat bomo iz fantov in deklet, ki so prišli na pogovor tudi sestavili seznam
birmancev za leto 2023. Naknadno se lahko
pridružiš birmancem tudi kot zamudnik. Za
SPOVED pred veliko nočjo 2022
vsak dan zamude boš dobil eno minus točko.
V Izoli bomo na razpolago za
Birmanci se vadijo v skrbi za odraslost tudi v
spoved
vsak večer pol ure pred
veri tako da se za pogovor z župnikom prijavijo
sveto mašo.
sami. Starši in botri pa spremljajte, ker ni vedno
Na cvetno nedeljo bo spoved
tako kot se zdi. Vedno sem pripravljen na
»govorilne ure«. Hvala tudi za kakšne skrite
zvečer od 17.30 dalje, bova na
namige, ki mi jih date starši po telefonu ali v
razpolago jaz župnik in Luka.
živo. Pri pogovorih pred birmo želim biti zelo
Za spoved lahko pokličete in se
oseben in si želim osebnega napredovanja
dogovorite za termin, velja za
vašega otroka tudi v veri.
zdrave in za bolnike. V velikem
Pogoj za vstop v cerkev je: da smo zdravi in
tednu bo malo možnosti za
nosimo maske, ki pokrivajo usta in nos.
spovedovanje.
Tisti, ki bi želeli
Razkužimo si roke ob vstopu v cerkev. V cerkvi
tujega spovednika si poiščite
se ne zahteva več razdalja med verniki.
Ostajamo previdni in skrbimo zase in za svoje
priložnost za spoved v sosednjih
brate in sestre. Še vedno se lahko udeležimo
župnijah.
svete maše na zvočniku zunaj.

Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Ob četrtkih imamo uro molitve pred Najsvetejšim eno uro pred sveto mašo. Ta četrtek odpade, ker je
molitev za duhovne poklice in svetost poklicanih po sveti maši Tudi za molitvene skupine velja pogoj:
maska. Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.
Na Veliki petek 15.aprila 2022 začnemo z devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molitvena
skupina češčenje Božjega usmiljenja bo vsak večer po sv.maši (na velikonočno nedeljozjutraj pred vstajenjsko sv.mašo)molila devetdnevnico in rožni venec Božjega usmiljenja.
Zaključek devetdnevnice bo v soboto 23.aprila 2022. V nedeljo 24.aprila na belo nedeljo,ki
je nedelja Božjega usmiljenja bomo od 15-16 ure častili Božje usmiljenje v cerkvi Sv.Mavra.
Izročimo božjemu usmiljenju nas same,naše družine,našo domovino, vse ljudi,ki trpijo
zaradi vojne in vse človeštvo.
Vsakega,ki bo molil rožni venec Božjega usmiljenja,bom ob smrtni uri branil kakor svojo
čast. Ko bodo drugi molili ta rožni venec ob umirajočem,bo duša prejela obljubljeno
odpuščanje.(Jezusove besede sv.Faustini DN 811)
Vabljeni ,da se nam pridružite.
Bralci Božje
besede

Veliki četrtek
Veliki Petek
Vigilija v soboto
Nedelja 6.30
Nedelja ob 10.00

Željko in Cvetka
ŽPS – še nismo imenovali novega
Nelida, Matej, Bogdana, Tobija(Nz)
Kristina, Romana,
Laura in Nadja

VELIKI ČETRTEK: dopoldne 10.00 je Krizmena maša v
Novi Gorici. Večerna sveta maša vsebuje obred umivanja
nog. Obred je spomin in opomin, da je naše krščanstvo v
služenju sočloveku. To je Jezusova oporoka. Po sveti maši
na veliki četrtek ob 19h (Korte ob 18h) lahko ostanemo pri
molitvi v cerkvi in se v duhu – z molitvijo pridružimo Jezusu na
Oljski gori. Miloščina ta dan je za Ukrajino. Priporočam.

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. Če je le mogoče se udeležimo
bogoslužja ob 19h. Cerkev sv. Mavra bo ves dan odprta za
osebno ali skupinsko molitev:
Ob 15h vabljeni na križev pot. Zvečer po obredih bomo
molitveno bedeli ob božjem grobu. Ta dan je strogi post in
zdržek od mesa in mesnih jedi. Dar ob Božjem grobu je za sveto
deželo. En velik hvala za vaš dar.

VELIKA SOBOTA: Blagoslov jedil bo:
pri sv. Roku: ob 14.00 in 15.30 uri,
v župnijski cerkvi : ob 15.00 in 17.00 uri.
Malija: ob 16h
Pri sv. Jakobu : ob 16.30.
Sv Marija Alietska: ob 16.00
Korte zvečer po obredih velike sobote

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. Košara (nikakor kakšna plastična vrečka) je lepa, če je
pokrita z lepim prtom. Košare za blagoslov postavimo k oltarju.
Med košare za blagoslov bomo dali eno prazno košaro. Z darovi, ki jih boste izročili v to
košaro boste letos podprli Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Ta
mladinska pastoralna dejavnost skrbi za mnoge otroke in mlade, tudi zelo pomaga
župnijam in družinam pri verski vzgoji. V Ljubljani zraven Kapucinov smo začeli z
gradnjo hiše v kateri bodo pisarne in prostori za usposabljanje voditeljev s trgovino
skavtske opreme. Z Vašim darom boste podprli to delo mladih za mlade.
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000
Ljubljana; TRR: SI56 0214 0001 1096 119, sklic: 88, namen: Za skavtsko hišo. Hvala za
vaš dar.

Vabljeni k velikonočni vigiliji - slavju luči v soboto v
Kortah ob 19h v Izoli ob 20.00 uri. S seboj vzemite sveče
(primerno je, da ta dan ob obnovitvi krstnih obljub prižgemo krstno
svečo, lahko pa tudi katerokoli drugo svečo) . Ob velikonočni sveči – po
tretjem vzkliku: »Kristusova Luč« in v nedeljo zjutraj 6.30 ob procesiji
nosimo prižgane sveče. Pazimo, da ne umažemo sebe in opreme v cerkvi.
Naredimo lovilec politega voska.
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. Slavju luči sledi besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in
evharistični del svete maše.
Vstajenjska sveta mašo bo po treh letih zopet v nedeljo ob 6.30.
Po tej sveti maši imamo na domovih družinsko bogoslužje imenovano
velikonočni zajtrk. Ko kot družina molimo in obredno uživamo velikonočna
jedila. Lahko pa imamo zajtrk ob običajni uri in se udeležimo svete maše ob 10h. Sveta
maša bo tudi zvečer ob 19h. V Kortah je velikonočna sveta maša ob 9h. Pri vseh
svetih mašah na veliko noč vnaprej hvala za vaš dar za potrebe naših cerkva. Ofer.
Velikonočni ponedeljek je dan, ko delimo veselje ob vstajenju s prijatelji in sorodniki.
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.. Drugi nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so
namenski: misijoni, 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, ali kdo
drug. Hvala za vaše darove in predvsem, ker molite za vaše duhovnike.
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: Nisem ravno športnik. Če me boste videli, da tečem, tecite tudi vi. Gotovo je nekaj zelo nevarno.

