2. VELIKONOČNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

ura

2. velikonočna
NEDELJA
Bela nedelja

sv. Rok

8.00

NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA

24. 4. 2022

Korte
9.00
sv. Maver 10.00
sv. Maver 19.00

mašni namen
†† Đuro in Đurđa in †† iz druž. Vukelja
† Nevio Marsetich
vsi †† iz družine Kontič
v čast Božjemu usmiljenju za zvestobo
slovenskega naroda Kristusovi Cerkvi

8.00 v zahvalo in čast Jezusu in Mariji
19.00 za družino, za spreobrnjenje

Marko, evangelist

sv. Maver
sv. Maver
drugje

TOREK

Korte
sv. Maver
drugje

18.00 8. dan † Lidia Calegaris, Cetore 8
19.00 8. dan † Oskar Tavčar, Ferde Bidovca 2

sv. Maver

8.00

sv. Rok
Korte
sv. Maver
drugje

19.00

PONEDELJEK

SREDA
ČETRTEK
Peter Chanel,
duhovnik, mučenec

PETEK
Katarina Sienska,
cerkvena učiteljica,
sozavetnica Evrope

SOBOTA
3. velikonočna

NEDELJA
Jožef delavec

1. 5. 2022

za ozdravljenje družinskega debla in
osvobojenje družine, rodbine in prihodnjih
rodov, posebno za Božjo pomoč Ivanu

19.00
19.00

† Jan Odkorek, † Ana Odkorkova, † Jozef
Krkoška
na priprošnjo svetega Jožefa, za
spreobrnjenje in varstvo slovenskega naroda
† Marjan Črnac
†† Tratnik iz Cetor
†† Ivan in Ivanka Ljubič
† Jan Odkorek, † Ana Odkorkova, † Jozef
Krkoška
†† Valerija, Ivan in Antonija
za zdravje, za Marinelo

Korte
sv. Maver
drugje

19.00
19.00

sv. Maver

19.00 za zdravo vreme in blagoslov v oljčnikih

sv. Rok

8.00

za ozdravljenje družinskega debla in
osvobojenje družine, rodbine in prihodnjih
rodov, posebno za Božjo pomoč Ivanu

† Ivo Jakovljevič

Korte
9.00
sv. Maver 10.00
Malija
11.00
sv. Maver 19.00

†† Jordan Prodan, Milan Škrgat in
njihove družine
za mir v svetu
za druž. Biuklič, Bošnjakovič in Bembič
za žive in pokojne vaščane
za župnijsko družino

Vprašanje: Današnja nedelja ima vzdevek: Bela nedelja in Nedelja Božjega usmiljenja. Jezus kot Božje
usmiljenje se je razodel Poljakinji Faustini Kowalski pred slabimi stotimi leti. Bela nedelja pa je starejši izraz. Kje
ima naziv svojo utemeljitev? a) Kristjani so imeli izkušnjo, da je na belo nedeljo velikokrat padel zadnji sneg v
letu; b) Je bil dan ko so začeli z apnom beliti in razkuževati bivališča, ki so bila črna od dima po kurilni sezoni;
c) Duhovnik je bil pri maši oblečen samo v belo albo; d) Ker je bil krst med prvimi kristjani samo na Veliko noč
in so kristjani ponovno prišli k maši naslednjo nedeljo v belih oblačilih.
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Prišel je Jezus in stopil
mednje. V sredo
njihovega strahu,
mednje, ne nad nje, ne
zgoraj, ne spredaj,
marveč v sredo, ker so
vsi enako pomembni.
On stoji sredi občestva,
v srečanju, v
povezanosti. Med
njimi, brez kričečih
znamenj, treba je samo
biti: navzočnost je
drugo ime za ljubezen. Ne obsoja, ne obtožuje, ne očita, ne
zapušča, "stoji v sredi", moč združevanja atomov in sveta.
Mir vam bodi, naznanja, kot gotovost nad vašimi strahovi,
nad vašimi občutki krivde, nad neizpolnjenimi sanjami, nad
žalostjo, ki jemlje barvo dnevom.
Pisarna: Uradne ure bodo v petek 29. 4. 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.
Kar se tiče covida se obnašajmo odgovorno in skrbimo za druge in tudi zase.
Priporočamo razkuževanje, maske in razdaljo.
Danes je izpadla sveta maša na Maliji. Gre za zaobljubljeno sveto mašo »ottava«.
Svete maše ni bilo, ker je ni nihče pravočasno naročil, jaz pa nimam vse v glavi. Se
opravičujem in bom poskusil popraviti napako prihodnjo nedeljo. Kolikor je
mogoče, je prav, da sedaj, ko je covid mimo zopet vzpostavimo pobožnosti, ki so
smiselne in prinašajo duhovne koristi.

Svete maše bodo pri svetem Roku ob nedeljah ob 8h in ob sredah zvečer, kadar bo
to mogoče. Svete maše ne bo, če ne bo duhovnika ali kristjanov, ki bi pripravili in
pospravili cerkev. Gospod Silvester Čuk ne prihaja več v Izolo, z Lukom pa delava
na maksimalnih obratih. Molimo in delajmo za nove duhovnike. Povejmo Jezusu,
če jih potrebujemo in kakšne potrebujemo. Povejmo tudi mladim, pri katerih
začutimo nadarjenost in veselje do tega poklica, da jih potrebujemo in da jih bomo
podpirali, če bodo pogumno stopili na pot duhovništva.
Če bo vse prav, bomo ob sobotah imeli zopet svete maše tudi v cerkvi svete Marije
Alietske na Manziolijevem trgu. Začeli bi na prvo soboto v maju.
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo reden verouk za Katehezo
dobrega pastirja v ponedeljek in torek. Reden verouk je tudi v ponedeljek
za 5. in 6. razred. Ostale skupine imajo počitnice tako kot v šoli. Prihodnjo
nedeljo je prvi maj in s tem začetek šmarnic.
Prvoobhajanci 2022: Priprave na prvo obhajilo bomo nadaljevali v skupini
šele po prvomajskih počitnicah. Radi prihajajte k sveti maši, ministrirajte,
pomagajte duhovniku v cerkvi. Prižigajte vaše sveče, ko ste pred Jezusom.
Verouk prihodnji teden odpade
Birmanci 2023: Tisti, ki uspete priti k kakšni sveti maši med tednom, mi
povzročate veliko veselje in verjamem da sebi veliko duhovno korist. Razdelite si
branje prošenj, lahko tudi berila. Prednost imate tudi pri pobiranju miloščine v
košarice med darovanjem. Ministriranje pri sveti maši je posebna služba Jezusu in
Cerkvi.
NAŠI RAJNI:
Pogoj za vstop v cerkev je: da smo
Oskar Tavčar, Ferde Bidovca 2, 83 let
zdravi v smislu, da nimamo znakov
covida in nismo bili v tesnem stiku.
Florjan Kleva, Malija 28a, 94 let
Zagotavljati je treba minimalni možni
Veronika Šuštar, Senčna ulica 9, 83 let
stik med udeleženci in ohranjati
Gospod, daj jim večni pokoj!

†

primerno razdaljo. Obvezno je redno
prezračevanje / ventiliranje prostorov
(npr. odprta okna), v katerih se izvaja dejavnost.
Od ponedeljka naprej maske v cerkvi niso več obvezne, ampak zelo priporočene. Posebno
priporočam starejšim, ki ste bolj rizični, ali pa če ste prehlajeni, bili v stiku …. Obvezno je
razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov.
Ponovno se uvede pozdrav miru na dosedanji način: v roke sežemo »samo sebi
najbližjemu« . Sveto obhajilo delimo na roke. Tisti, ki želijo sveto obhajilo prejeti na usta,
naj pristopijo na koncu v vrsto pri tabernaklju.
Miloščino bomo spet pobirali med darovanjem . Ne pozabimo na molitev za zdravje.
Ostajajmo previdni in skrbimo zase in za svoje brate in sestre. Še vedno se lahko udeležimo
svete maše na zvočniku zunaj. Opozorite mašnika, če boste zunaj, da vključimo ozvočenje.
Prav tako opozorite, če bi se radi udeležili svete maše po Zoomu, Whats-App-u,…
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.

V jutránji zarji vse žari,
nebo odmeva v hvalnicah,
vsa zemlja vzklika radostna,
pekel ječi in trepeta.
Vse poje hvalo Kristusu:
mogočni kralj je zmagal smrt,
pogazil sile je peklá,
človeštvo rešil suženjstva.
Zaman, čuvaji, stražite,
odveč sta skala in pečat.
Gospod je zmagoslavno vstal
in poveličan spet živi.
Veselje vélike noči
nam vedno bodi, Jezus, ti,
naj prerojeni z milostjo
s teboj se v slavi združimo.
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu
enako zdaj in vekomaj.
Amen.

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. Tudi za molitvene skupine velja covidna
previdnost. Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi
v Kortah.
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.

Molitev v tišini: Odločili smo se, da bo en dan v
tednu možna tiha priprava na sveto mašo.Vabljeni,
da za pol ure skupaj utihnemo.
Pred Najsvetejšim izrazimo gesto globokega
spoštovanja in dejanje vere: "Gospod verujem, da
si tukaj, želim biti s teboj."
Tiho sem. Utišam vse glasove
v sebi. Zdaj se posvetim
Njemu, pogled ustavim na
Jezusa v hostiji. Svojemu
srcu pustim, da spregovori,
začenjam ljubiti Tistega, ki
nas je prvi ljubil.

Vaš dar župniji: Župnija Izola,
Trg sv. Mavra 4, IZOLA:
nabiralnik, osebno župniku ali
na TRR: SI56 1010 0003 7271
372. Nabiralniki v cerkvi
svetega Mavra so namenski:
misijoni, za Karitas in za tisk. Pri Lurški Mariji, tam kjer se prižigajo lučke in nabiralnik
kjer piše za cerkev zbiramo za tekoče stroške in popravila pri cerkvah v župniji.
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.
POD ČRTO: Resnično ni šlo za predvolilno kampanijo: Golob, ki se je udeležil svete maše v Izoli na velikonočni ponedeljek, je
bil »vsiljivec«, ki ga je Marko takoj po sveti maši taktično ujel in ga spustil živega na svobodo.

