13. NEDELJA MED LETOM
K maši pridete, če nimate znakov okužbe. Upoštevate razdaljo IN nosite maske.
Za razkuževanje in lastno varnost skrbite sami. POSKRBITE ZASE IN ZA
BLIŽNJE, BREZ DA BI VAS MORAL DUHOVNIK OPOZARJATI! Prosim! Zdaj že
znate. Jaz bom še vedno z vami komuniciral z razdalje. Ker nisem siguren, da
nisem kužen, vam ne bom podal roke in se vam bom izmikal. Prosim za
razumevanje.
dan / god

cerkev

13. NEDELJA

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

med letom

28. 6. 2020
PONEDELJEK
Peter in Pavel,
apostola

TOREK

Prvi muč. rimske Cerkve

sv. Maver
Korte
sv. Maver

ura mašni namen

8.30 † sin Marijan in †† iz družine Črnac
9.00 †† Jožefa in Anton Bergoč
10.00 za župnijsko družino
20.00 † Štefanija Prelc, dar: Ivanka
9.00 8. dan † Vanda Pugelj, dom upok.
19.00 † Gianni Calkagno, Korte 70a
20.00 †† Bernobič, Zornada in Pavletič

sv. Maver 20.00 † Bernard Zelinšček
† Marija Pavla Česnik
20.00 obl.
†† Danijela in Rozalija Reja

SREDA
ČETRTEK

sv. Maver

20.00 † Angela Pogačar, Silvester in Ondina

prvi PETEK

sv. Maver

20.00 †Mateo Glavič in Katica

Ptujskogorska Mati Božja

Tomaž, apostol

sv. Rok

prva SOBOTA Marija Aliet. 20.00 8. dan † Frančiška Dana Berlot, Sončno nab. 6
Urh, škof

14. NEDELJA
med letom
Ciril in Metod,
slovanska ap.

5. 7. 2020

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 1. obl † Nevena Patajac, poročena Fanini
9.00 †† Roža in Silvester Bernardi
10.00 za župnijsko družino
20.00 vsi †† iz družine Valantič

†

NAŠI RAJNI:
Župnijska pisarna: Pisarna je
Frančiška
Dana
Berlot,
Sončno nabrežje 6, 91 let
zopet odprta v petek od 8h
Franjo
Franjčič,
Krpanova
3, 84 let
do
10h.
Vzdržujemo
Gospod, daj jima večni pokoj!
razdaljo, maska je potrebna.
Še vedno lahko za naročilo
maš uporabljate medije. Ko naročate sveto mašo, bomo vedno potrdili prejem s
povratnim sms ali mailom. Telefonsko sprejmem naročilo za mašo samo takrat,
ko sem v pisarni
Bolniki, ki želijo sveto spoved in druge zakramente lahko pokličejo, morajo pa
biti zaščiteni. Tudi sam pridem na obisk zaščiten. V bolnici in domu starejših še
vedno lahko pokličete samo za nujne primere.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 24, 21. – 28. junij 2020

pozor!!!
PRI VSTOPU V CERKEV SI
PRAVILNO NAMESTITE
ZAŠČITNO MASKO.
POKRIVATI MORA NOS USTA
IN BRADO. Masko imate
nameščeno dokler ne zapustite
cerkve. ČE NE MORETE DIHATI, ALI ČE VAM POSTANE
VROČE, VAS BOM RAZUMEL, ČE BOSTE PREDČASNO
ZAPUSTILI CERKEV.
Molitvene skupine: Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po maši. V četrtek vabljeni k
češčenju pred sv. mašo. Med počitnicami ne moremo zagotavljati izpostavitve
najsvetejšega. Seveda k molitvi vabljeni, treba pa je, da kdo prevzame odgovornost da bo
odpiral in zapiral cerkev.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
Karitas: Do septembra ne sprejemamo in ne izdajamo oblačil, obutve in predmetov
za ponovno uporabo zaradi možnosti okužbe. Pomoč v obliki paketa s hrano in
higienskih potrebščinah lahko izdamo ob predhodnem telefonskem dogovoru z
župnikom Janezom ali Suzano.
V sredah od 15 - 16 ure je Suzana na razpolago za brezdomce (pogovor,
konzerve). V sredo v mesecu od 16 h dalje bodo redni prejemniki pomoči dobili
paket s hrano. Predhodno se je treba naročiti pri Suzani, da dobite uro. Pridite z
maskami.
Tisk. Izšla je nova številka Družine, Ognjišča…. Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnijaizola.rkc.si/
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)
janez.kobal@skavt.net . (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.

Vprašanje: V teh dneh naši škofje posvečujejo novomašnike. Pri obredu mašniškega posvečenja fantje
postanejo? a) poročeni možje; b) kristjani; c) ; župniki; d) duhovniki;

Junij je poseben mesec. Iz več razlogov. S Pridigarjem bi lahko rekli, da je to najprej »čas
smejanja«. Vriski otrok naznanjajo konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. Njihov
smeh je še posebej sladek, če se veselijo lepih ocen, ki so jih s prizadevnostjo pridobili
skozi šolsko leto. Nobena nagrada za trud – ne čokoladna ne denarna – ni odličnejša od te,
da se veselijo svojih rezultatov. Ali kakor pravi Pridigar: »Videl sem, da ni nič boljšega,
kakor da se človek veseli svojih del…«(Prd 3,22). Kako lepo je videti otroke, ki so po
celem letu učenja lahko ponosni na svoje dosežke in rezultate. Z njimi se veselijo tudi
njihovi učitelji in starši. Nekaj je močno narobe, če se otrok bolj veseli nagrade, kot
rezultatov svojega dela. V svoji glavi je zamešal, v čem je smisel in kaj je cilj. Tudi to se
žal dogaja.
Junij je tudi čas, ko proslavljamo nastanek naše samostojne države Slovenije. Pred 29 leti je
bil to čas pogumnih odločitev, za katere smo bili Slovenci pripravljeni tvegati tudi življenja.
Te dni se spominjamo teh odločilnih dogodkov in slovesno praznujemo dan samostojnosti
in neodvisnosti. Naši predniki pa tudi sodobniki so dolgo hrepeneli po samostojni državi in
sedaj se lahko veselimo sadov njihovega prizadevanja. Kdor je samostojnost videl le kot
priložnost, da zasede boljši stolček ali utrdi svojo pozicijo, je podoben zgornjemu učencu,
ki je zamešal smisel. Le da v tem primeru nastrada predvsem država, oziroma državljani.
Tudi to se žal dogaja.
Slovenci pa imamo v juniju še poseben razlog za proslavljanje in praznovanje. To je
posvečevanje novomašnikov. V tem kontekstu imajo duhovniki posebno nalogo. Če je oni
ne bodo opravljali, je ne bo namesto njih nihče drug: odpirati oči za pravi smisel. Da se
učenci ne bi ustavili le ob ocenah in nagradah, ampak da prepoznajo vrednost znanja za
življenje. Da pri verouku ne gre za oceno, ampak za to, da povabimo Jezusa v svoje srce.
Da odrasli ne hodijo v službo le zaradi plače, ampak da tam dejansko služijo drugim. Da
kot državljani ne iščemo le, kako bi se okoristili na račun države, ampak da jo skupaj
gradimo. Tega ne more uzakoniti noben predpis, ker je to stvar naše kulture, naše
duhovnosti. In prav zato molimo: »Duhovnikov nam daj, Gospod!«
Nebeški Oče, danes prihajamo predte, da bi te prosili
odpuščanja in da bi iskali tvojo pomoč in smer, ki nam jo kažeš.
Vemo, da tvoja Beseda govori: "Gorje njim, ki zlo imenujejo
dobro!", toda ravno to smo storili. Izgubili smo svoje duhovno
ravnotežje in sprevrgli svoje vrednote. Priznavamo, da smo
razvrednotili absolutno resnico tvoje Besede in to poimenovali
"pluralizem". Častili smo druge bogove in to poimenovali "odprtost za druge kulture".
Podpirali smo sprevrženost in to poimenovali "alternativa". Izkoriščali smo uboge in to
poimenovali "loterija". Nagradili smo lenobo in to poimenovali "socialna skrb". Ubijali
smo svoje nerojene otroke in to poimenovali "pravica do odločitve". Zanemarili smo vzgojo
otrok in to poimenovali "spodbujanje samozavesti". Zlorabili smo moč in to poimenovali
"politika". Poželeli smo si tujo lastnino in to poimenovali "ambicija". Onesnažili smo zrak z
umazanostjo ter pornografijo in to poimenovali "svoboda izražanja". Osmešili smo
starodavne vrednote svojih prednikov in to poimenovali "razsvetljenje".
Preišči nas, o Bog, in spoznaj danes naša srca, očisti nas vsakega greha in nas osvobodi.
Vodi in blagoslovi te ljudi, ki si jih poslal, da nas vodijo po poti izpolnjevanja tvoje volje.
To te prosimo v imenu tvojega Sina, našega Odrešenika, Jezusa Kristusa, ki živi vekomaj.
Amen.
On-line pripravo na zakon od 3. do 5. julija. Prijave na e-naslovu: svjozef@gmail.com.
Več informacij o pripravi najdejo na spletu.

Litanije: Marija! Kot romarica proti svetemu Jeruzalemu, da bi uživala v neločljivem
občestvu s Kristusom, svojim Ženinom in Odrešenikom, Cerkev stopa po poteh zgodovine
v zaupanju Vanjo, ki je verovala Gospodovi besedi. Iz evangelija vemo, da so se namreč
Jezusovi učenci od samih začetkov naučili slaviti »blagoslovljeno med ženami« in računati
na njeno materinsko priprošnjo. Krščanska pobožnost je Devici Mariji, ki je privilegirana in
zanesljiva pot do srečanja s Kristusom, skozi stoletja prihranila nešteto naslovov in
vzklikov. Tudi v današnjem času, ki je prepreden z razlogi za negotovost in zmedenost, se
Božje ljudstvo še posebno z naklonjenostjo in zaupanjem pobožno zateka k njej.
Kot razlagalec tega čutenja je papež Frančišek, ko je sprejel izražene želje, odločil, da se v
obrazec litanij blažene Device Marije, ki jim pravimo »Lavretanske«, vnesejo vzkliki »Mati
usmiljenja«, »Mati upanja« in »Tolažba migrantov«.
Prvi vzklik bo umeščen za »Mati Cerkve«, drugi za »Mati milosti božje«, tretji pa za
»Pribežališče grešnikov«.

Papež Frančišek: Ne bojte se!
Strah je eden od največjih sovražnikov krščanskega življenja, zato Jezus spodbuja: »Ne
bojte se«. Jezus jim predstavi tri konkretne situacije, s katerimi se bodo morali soočiti.
Prva je sovražnost tistih, ki bi hoteli utišati Božjo Besedo tako, da bi jo osladili, razvodeneli
ali pa utišali tistega, ki jo oznanja. V tem primeru Jezus spodbuja apostole, da razširjajo
tisto sporočilo zveličanja, ki jim ga je on zaupal. Do sedaj jim ga je posredoval s
previdnostjo, skoraj na skrivnem, v majhni skupini učencev. Toda oni ga bodo morali izreči
pri belem dnevu, odkrito in oznanjati njegov evangelij s »streh«, javno, tako pravi Jezus.
Druga težava, na katero bodo naleteli Kristusovi misijonarji, je njim namenjena fizična
grožnja, torej neposredno preganjanje njih samih, vse do uboja. Ta Jezusova prerokba se je
uresničila v vseh obdobjih. To je boleča stvarnost, ki potrjuje zvestobo pričevalcev. Koliko
kristjanov je še danes preganjanih po vsem svetu! Trpijo za evangelij z ljubeznijo. So
mučenci našega časa.. Edini strah, ki ga učenec lahko ima je, da zapravi ta božanski dar, to
bližino, prijateljstvo z Bogom tako, da se odpove življenju po evangeliju in si s tem
povzroči moralno smrt, ki je posledica greha.
Tretjo obliko preizkušenj, s katerimi se bodo morali apostoli soočiti, Jezus nakaže z
občutkom, ki bi ga lahko nekateri imeli, da jih je Bog sam zapustil, ostal tako daleč in
neodziven. Tudi tukaj ne imejte strahu. Življenje učencev je trdno v rokah Boga, ki nas
ljubi in nas varuje.
So kot tri skušnjave:prva je osladiti, razvodeneti evangelij; druga preganjanje in tretja
občutek, da nas je Bog pustil same. Tudi Jezus je trpel za to preizkušnjo v vrtu oljk in na
križu: »Oče, zakaj si me zapustil?« Včasih čutimo to duhovno suhoto, vendar se je ne
smemo prestrašiti. Oče skrbi za nas, saj je naša vrednost v njegovih očeh velika.
Sveta Marija, zgled zaupanja in izročitve Bogu v uri nasprotovanja in nevarnosti, naj nam
pomaga, da ne bomo nikoli popustili brezupu, ampak vedno zaupali Njemu in njegovi
milosti, saj je Božja milost močnejša od zla
vir: R V

POD ČRTO: »… in kako naj komarju dopovem kaj je razdalja 1,5 metra? Kam je potrebno neupoštevanje pravila
o razdalji prijaviti…?«

