3. VELIKONOČNA NEDELJA
dan / god

3. velikonočna

NEDELJA
Jožef delavec

1. 5. 2022

cerkev/ duh.

ura

sv. Rok

8.00

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

drugje

za mir v svetu
za druž. Biuklič, Bošnjakovič in Bembič
za žive in pokojne vaščane
za župnijsko družino
8.00 †† Anton Podrekšek in starši
19.00 8. dan † Veronika Šuštar, Senčna ulica 9
8.00 za zdravje v družini, dar Jozič
12.00 † Pavla Kavrečič, pogrebna sveta maša
18.00 8. dan † Florjan Kleva, Malija 28a
8.00 † Ivica Perič, (10. obl)
po namenu
v zahvalo za duhovnike
v čast Kraljici majnika, za nove duh.
poklice in svetost poklicanih
za župnijsko družino

Korte

9.00 †† Kaligarič Ivanka in jolanda in vsi †† iz

PONEDELJEK sv. Maver
Atanazij, škof, c uč.

TOREK
Filip in Jakob ml.,
apostola

SREDA

Florjan, muč.

ČETRTEK
Prvi PETEK
Dominik Savio, dijak

Prva SOBOTA
4. velikonočna

NEDELJA
N. Dobrega Pastirja

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv. Maver
drugje
drugje
drugje

sv. Maver

Cetor 27, dar Korte 127a
10.00 †† Jožef in Anton Jerebica

8. 5. 2022
Maver 8.00
PONEDELJEK sv.
sv. Maver 19.00
sv. Maver 8.00
TOREK
Korte
18.00
sv. Maver 19.00
SREDA
ČETRTEK
sv. Maver 19.00
Leopold Mandič, red.
PETEK

Fatimska Mati Božja

SOBOTA
5. velikonočna

NEDELJA
15. 5. 2022

mašni namen
†† Jordan Prodan, Milan Škrgat in njihove
družine

dom upok. 15.00
sv. Maver 19.00
Marija
Alietska 19.00

sv. Rok
8.00
Korte
9.00
sv. Maver 10.00
sv. Maver 19.00

†† Marjan Rihtaršič in Marija Markič
†† Lino, Jordana in Ruža Stipančič
za vnukico Mašo, za zdravje
† Alojz Rupnik in †† Jeličič, Cetore 19a
1. obl † Tatjana Tota, dar družina Tota
†† Guerino Roman Rojc in vsi ††
sorodniki
† Jožka iz Gojač
† Frančišek Potočnik
30. dan † Janica Grabar
† Cvetko Markovič
† Milan Prodan
za starše ter brate in sestre, Korte 1a
za prvoobhajance
vsi †† iz družine, dar Janja Hrgota

Vprašanje: Od kje izhaja ime Šmarnice, za majske pobožnosti? a) od cvetlic b) od svete Marije; c) od morja marine; d) ker je maj najlepši mesec za poroke;
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Odsotnost duhovnikov: Kot je razvidno iz oznanil, bo
v prihodnjih 14. dneh kar nekaj posebnosti glede
svetih maš. Ko ni večerne svete maše v Izoli, lahko
poiščete sveto mašo v sosednjih župnijah, ali pa se
zberete pri šmarnicah, dodate poleg litanij še rožni
venec, večernice ali kakšno drugo ljudsko pobožnost.
Lahko oblikujete šmarnični večer tudi sami ali v
družini doma. Na razpolago imam tudi nekaj knjig s
šmarničnim branjem, ki so nam ga pripravili za letos. Molimo za nove duhovne
poklice, saj je pred nami Nedelja dobrega pastirja in prav na to nedeljo bomo na
lastni koži izkusili pomanjkanje duhovnikov. V vsaki župniji bo samo ena sveta
maša. V Kortah ob 9h in v Izoli ob 10h. Več ne moreva z Lukom zagotavljati. Luka
je v službi mladih skavtskih voditeljev, ki imajo šolo. Jaz pa vodim eno
izobraževanje za bogoslovce.
Tudi svete maše v domu upokojencev ne bo na prvi petek, ampak teden kasneje na
god Fatimske Matere Božje.
V soboto 14. maja bomo imeli po dolgem času sveto mašo v cerkvi svete Marije
Alietske.
V primeru pogreba se obrnite na Tihomirja. Za kakšno bolniško maziljenje ali
nujno duhovno oskrbo pa iščite pri duhovnikih iz sosednjih župnij.
Pisarna: Uradne ure bodo v petek 13. 5. 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.
Veliko bolnikov je še med nami. Priporočamo razkuževanje, maske in razdaljo,
čeprav to ni več obvezno. Če bi zaznali kakšno okužbo v cerkvah, bomo znova
uvedli obvezne ukrepe. Zelo je priporočena uporaba tega kar poznamo da deluje.
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo reden verouk za Katehezo dobrega
pastirja od torka do petka. Odpadejo ponedeljkove skupine. Odpade tudi verouk za
7. 8. in 9. razred. Prosim da se namesto verouka udeležite šmarnic. Vsaj enkrat
med tednom. V tednu po 8. maju je reden verouk za vse skupine. Prinesite vaše
zvezke in vse kar je potrebno, ker počasi zaključujemo verouk. Nekateri tudi
spričeval še niste oddali.
Šmarnične svete maše bodo pripravljene zelo na »višini« otrok. Odrasli bomo
malce potrpeli in poiskali kakšno drobtinico zase.

Prvoobhajanci 2022: Priprave na prvo obhajilo potekajo. Radi prihajajte k
sveti maši, ministrirajte, pomagajte duhovniku v cerkvi. Prižigajte vaše
sveče, ko ste pred Jezusom.
Otroke se povabljeni vsak dan k šmarnicam, ki si jih lahko organizirate tudi
v domači družini ali da se dobite sosedsko po nekaj prvoobhajancev pri vas
doma. Imamo nekaj knjig s šmarničnim branjem na razpolago. Kako
pripraviti šmarnice? Zapoje se pesmica, potem se pokrižamo, preberemo
branje za tisti dan, potem litanije Matere Božje, desetko ali dve rožnega
venca pa še večerno molitev in še kakšno pesmico.
Katere so naše skupne priprave?
V ponedeljek 2. 5. se dobimo ob 18h z otroki na skupni pripravi. Vzporedno
imate lahko starši sestanek in dogovor o vsem, kar je potrebno pripraviti z
vaše strani. Razlaga svete maše med mašo
sreda 4.5. - 17.30 verouk,
sreda 11.5.- 17.30 verouk, 19.00 šmarnice, in razlaga svete maše med mašo
Četrtek 12. 5. 18h priprava na prvo obhajilo in ob 19h razlaga svete maše
med mašo.

PETEK 13.5.2022 - 16.00 čiščenje, krašenje; 18.00 SPOVED; 19.00
šmarnice; po maši KRATKA GENERALKA
SOBOTA 14.5.2022 – Pričakujem
Šmarnice za otroke: Marija ima
otroke in družine pri šmarnicah v
cerkvi svete Marije Alietske ob 19h.
rada vse otroke nam v živahnih
NEDELJA 15.5. - 9.30 zbiranje,
dialogih in pismih z vseh koncev
10.00 maša s prvim obhajilom.
sveta predstavijo življenje otrok
Birmanci 2023: Svete maše v mesecu
v misijonih. Seznanijo nas s
maju med tednom imajo šmarnično
poslanstvom misijonarjev in nas
branje. Vsaka maša s šmarnicami prinaša
hkrati vabijo, da bi prepoznali,
dvojne točke. Če pri šmarnicah še
kako nas »Bog res kliče tudi po
sodelujete je to dodatna točka. Za tiste ki
ljudeh in vsakdanjih dogodkih«.
ne razumejo raznih pik, ki jih podeljujejo
In vse to z namenom, da naše
trgovci, naj povem, da gre za motivacijo.
»življenje postane dar za Boga«.
pri birmancih pa za osebno rast, ki je
dokumentirana s tem, da otroci
zapisujejo svoje versko življenje. Razdelite si branje prošenj, lahko tudi berila.
Zgodba iz šmarnične knjige je na nek način vaša zadeva, se je pa za vsako branje
potrebno pripravit, povprašat sestre ali duhovnika glede neznanih besed. Potrebno
je nastaviti mikrofon in brati razločno in počasi. Za cerkev velja, da nikoli ne
beremo prepočasi in da je treba izgovoriti prav vse zapisane črke razločno in
glasno. Prednost imate tudi pri pobiranju miloščine v košarice med darovanjem.
Ministriranje pri sveti maši je posebna služba Jezusu in Cerkvi.
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.

Pogoj za vstop v cerkev je: da smo zdravi v smislu, da nimamo znakov covida in nismo
bili v tesnem stiku. Zagotavljati je treba minimalni možni stik med udeleženci in ohranjati
primerno razdaljo. Obvezno je redno prezračevanje / ventiliranje prostorov (npr. odprta
okna), v katerih se izvaja dejavnost.
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. Opozorite, če ni razkužila, ker nam nekdo krade
razkužila na vhodu – že 4x. Nova razkužila imamo na razpolago v župnišču.
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,…

Nadaljujemo s predstavitvami otrok, s katerimi smo
povezani preko projekta Botrstvo.
CHALA AHMED, rojstni dan: 23. 9. 2009
Ahmed prihaja iz zelo revne desetčlanske družine. Ima še
tri brate in štiri sestre. Vsi skupaj živijo v skromni hiši.
Starša sta oba brezposelna. Deček potrebuje pomoč za
hrano in nadaljevanje šolanja.
V petnajstih letih odkar imamo posvojene otroke na razdaljo smo v župniji
Izola dosegli 15 otrok, ki se šolajo z našo podporo.
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.

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: Obožujem ljudi, ki so kot jaz. Neprestano na dieti … ampak tega nihče ne opazi.

