15. 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.
Pred cerkvijo sv. Mavra, v Kortah in svetega Roka imamo ozvočenje. Tam lahko
sledite sveti maši tudi brez maske, upoštevajte pa razdaljo. Tudi sveto obhajilo vam
bomo prinesli ven. Iz župnišča si prinesite stole in jih po končani sveti maši tudi
vrnite tja, kjer ste jih vzeli
dan / god

15. NEDELJA
med letom

12. 7. 2020
PONEDELJEK
Henrik II. cesar

TOREK
Kamil de Lellis, duh.

SREDA

Bonaventura, škof, c. uč.

ČETRTEK

Karmelska Mati Božja

PETEK
SOBOTA

Elij iz Koštabone

16. NEDELJA
med letom

19. 7. 2020

cerkev

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

ura mašni namen

8.30 v zahvalo za mojih 100 let, za Ernesta in mamo
9.00 †† Emil, Andrej in Roža Kleva
10.00 za župnijsko družino
20.00 † Ciril Skrt
20.00 † Andrej Novak

sv. Maver 20.00 †† Friderik Bremec in Izidor Rakar
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

† Marta Ličen, namesto cvetja na grob dar:
20.00 Marija
Klun z družino

19.00 † oče Albin in †† iz družine Morato, Korte 44
20.00 za zdravje Glavičeve družine
20.00 † Lisjak Marija

sv. Maver 20.00 †† iz družine Kaligarič: Peter, Ana, Atilij
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 30. dan † Frančiška Dana Berlot, sončno
nabrežje 6

9.00 za župnijsko družino
10.00 †† Ivo, Anica, Kaja in Ilija
20.00 † Marija Tripar

Župnijska pisarna: Pisarna je zopet odprta v petek od 8h do 10h. Vzdržujemo
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.
V soboto je sveta maša pri svetem Mavru, da lažje zagotavljamo razdaljo in
število vernikov. V razlagi so namreč škofje povedali, da zelo velike cerkve
omogočajo večje število vernikov, majhne cerkve pa ne prenesejo 50 vernikov.
Naši gostje v župnijskih prostorih delujejo kot zaprte skupine in bodo imeli tudi
svete maše večinoma ločeno od nas.

Izola, Korte; leto XXVII., št. 27, 12. – 19. julij 2020

RAD ŽIVIM
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.
Seveda moramo biti v cerkvi z razdaljo in maskami. Na trgu med cerkvijo in
župniščem ste lahko pri maši brez maske pa vseeno v razdalji. V župnišču in v
veroučnih učilnicah lahko dobite stole za spremljanje svete maše zunaj.
V Kortah gre v cerkev maksimalno 35 vernikov, zato imamo zvočnik zunaj. Pri
svetem Roku se v cerkvi lahko zbere maksimalno 25 vernikov v cerkvi z
razdaljo in maskami. Ostali morajo biti zunaj. Pred sveto mašo ob nedeljah
lahko iz cerkve odnesete odvečne stole.
Pravilo o maskah in razdalji velja tudi za molitev pred in po sveti maši in za
turiste brez izjeme.
Sveto obhajilo vam bomo prinesli na vrata cerkve. Zunaj cerkve smete pristopiti
k obhajilu brez zaščitne maske, na roko in z razdalje, da oba stegneta roko do
konca.
V cerkvi prihajate k obhajilu z zaščitno masko. V razdalji meter in pol eden od
drugega. Ne snemajte maske pred obhajilom! Po prejemu svete hostije se
umaknete dva metra levo ali desno, in tam šele dvignete masko, da se lahko
obhajate. Ne smete hostije odnašati do klopi. Delivec obhajila bo upočasnil
delitev obhajila, če bo potrebno.
Od obhajila se vračate po koridorju, ki omogoča razdaljo. Nikoli ne greste k
obhajilu po koridorju, po katerem se ljudje vračajo. In nikoli se ne vračajte po
koridorju po katerem ljudje prihajajo. V Kortah prihajamo po desni strani in se
vračamo po levi (Leva in desna gledano proti oltarju – se pravi kot na cesti
vozimo vedno po desni).
Miloščino v naših cerkvah pobiramo po obhajilu. Tudi pri vernikih, ki so zunaj.
Po vsakem odprtju cerkve je potrebno cerkev prezračiti in razkužiti kljuke, klopi in
vse, kar so ljudje dotikali. Za to delo potrebujemo prostovoljce.

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.
Novosti navodil Slovenske škofovske konference:
Kljub novim omejitvam države o združevanju ljudi, v cerkvah zaradi discipline, ki smo jo do sedaj
dokazali ostanejo navodila za cerkev ista.
Tisk. Izšla je nova številka Družine, Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si/
Mojca Kepic: Avtobiografska knjiga »Moj Camino, vse je pot«: Danes ob 10h pri
sveti maši bomo blagoslovili knjigo. Knjigo je napisala odrasla skavtinja in
popotnica Mojca iz Kranja. Prosila me je za blagoslov knjige preden odide na pot
med ljudi. Z veseljem sem sprejel. Blagoslova se bodo udeležili tudi nekateri
prijatelji odrasle skavtinje in skavti iz Kranja. Objavljam še nekaj utrinkov o knjigi,
ki začenja svojo pot v Izoli.

Zakaj na Camino del Norte 836 km peš in sama?

Mogoče me je obsedla potovalna žilica, ampak ne. Mogoče sem hotela zbežati od
obveznosti, ampak ne. Mogoče bi morala povabiti moža, otroke, prijateljico, ampak
ne. Mogoče bi morala zbrati družbo, da bi se hoja spremenila v pustolovščino,
ampak ne. Za vsem tem je veliko več. Veliko bolj osebno, boleče, duševno težko,
ranjeno. Morala sem si vzeti čas. Tja sem odšla iskat notranji mir, kajti po tragediji
me je spreletaval strašen notranji nemir, ki sem ga blažila z vsakodnevnim
bezljanjem.

Zakaj knjiga nosi naslov »Moj Camino, vse je pot«

Moj Camino zato, ker ima vsak popotnik svoj Camino, svoje trpljenje, svoj namen,
svojo pot in na koncu poti svoj rezultat, odrešenje, veselje, radost, solze,
spremembo na sebi, pozabo, odpuščanje. Karkoli. In ta Camino je bil samo moj.
Drugi del naslova »vse je pot« pa zato, ker govorim o svoji poti skozi življenje,
skozi preizkušnje, skozi vero, posel, gradnjo, bolečino, solze, partnerstvo,
starševstvo, bolezen. V knjigi se zelo osebno razgalim. Ko sem zapisovala dogodke
zadnjih 5 dni hoje po Caminu, sem resno premišljevala, če sem dovolj pogumna in
pripravljena bralcem odpreti sebe na tako osebnem nivoju. Odločitev ni bila lahka,
ker okolica še kako dobro zna pokazati prste na druge. Da sem premagala strah in
14.5.2020 naredila zadnjo piko, je bil odločilen zastavljen cilj knjige.

Kakšna prihajam na cilj?

Bolj hvaležna, bolj ponižna, bolj vztrajna, bolj odločna, bolj pozitivna, bolj notranje
svobodna, bolj popotna, bolj blagoslovljena, bolj življenjska, bolj predana božjemu
vodstvu, bolj usmerjena v prihodnost in notranje mirna. Ne le zase, za ljudi okoli mene …
ker je ta pot hkrati pot za druge.
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: Kako se imenuje program in skupina otrok iz Slovenjgraškega, ki gostujejo v župnijskih prostorih v
Izoli vsako poletje in tudi letos? a) Rad živim; b) Rad jem c) Rad te imam ; d) Rad se prepiram

Papež Frančišek: Na 7. obletnico svojega obiska Lampeduse
Današnji psalm z odpevom nas vabi k nenehnemu iskanju Gospodovega obličja.
»Iščite vedno Gospodovo obličje. Iščite Gospoda in njegovo moč, vedno iščite
njegovo obličje« (Ps 104). To iskanje predstavlja temeljno držo v življenju vernika,
ki je odkril, da je zadnji cilj lastnega bivanja srečanje z Bogom.
Iskanje Božjega obličja je zagotovilo dobrega izida našega potovanja na tem svetu,
ki je izhod proti obljubljeni deželi, nebeški domovini. Božje obličje je naš cilj in je
tudi naša zvezda Severnica, ki nam omogoča, da ne izgubimo poti.
Iskanje Božjega obličja spodbuja hrepenenje po osebnem srečanju z Gospodom,
srečanjem z njegovo neizmerno ljubeznijo in njegovo zveličavno močjo. Dvanajst
apostolov, je imelo milost fizično srečati ga v Jezusu Kristusu, učlovečenem
Božjem Sinu. On jih je poklical po imenu, vsakega posebej, jih pogledal v oči. Oni
pa so se zazrli vanj, prisluhnili njegovemu glasu, videli njegove čudeže. Osebno
srečanje z Gospodom, čas milosti in zveličanja pa prinaša poslanstvo: »Spotoma
pa« spodbuja Jezus, »oznanjajte in govorite: ›Nebeško kraljestvo se je približalo‹.
Srečanje in poslanstvo gresta skupaj, nista ločena.
To osebno srečanje z Jezusom Kristusom je mogoče tudi za nas učence tretjega
tisočletja. Ko se v iskanju stegujemo po Gospodovem obličju, ga lahko
prepoznamo v revnih, bolnih, zapuščenih in tujcih, ki jih Bog postavlja na našo pot.
To srečanje postane tudi za nas čas milosti in zveličanja, saj nam naloži isto
poslanstvo, kot je bilo zaupano apostolom.
Spominjam se tistega dne pred sedmimi leti ravno na jugu Evrope, na tistem otoku.
Nekateri so mi pripovedovali svoje pripovedi, koliko so trpeli, da so prišli do tja.
Bili so tam prevajalci. Nekdo je pripovedoval strašne stvari v svojem jeziku in
prevajalec, zdelo se je, da dobro prevaja… Toda ta prvi, zdelo se je, da na dolgo
govori, prevod pa je bil kratek. Mislil sem si, da ta jezik za izražanje ima daljše
opisovanje.
Ko sem se popoldne vrnil domov, je bila v recepciji ena gospa, pokoj njeni duši, je
odšla, ki je bila hčerka Etiopijcev in je poznala ta jezik. Ko je gledala to srečanje,
mi je rekla tole: »Poslušajte, to kar vam je rekel etiopski prevajalec, ni niti četrtina
mučenj in trpljenja, ki so jih preživeli oni. Dali so mi destilirano verzijo. To se
danes dogaja z Libijo. Dajo nam prečiščeno verzijo. Vojna, da, grozna je, toda vi si
ne predstavljate pekla, ki se ga preživlja tam v teh koncentracijskih taboriščih. Ti
ljudje so prišli le z upanjem, da bi prečkali morje.
Devica Marija, Solacium migrantium (Tolažba migrantov), nam pomagaj odkriti
obličje svojega Sina v vseh bratih in sestrah, ki so prisiljeni bežati iz svoje
domovine zaradi tolikih krivic, s katerimi je še vedno prizadet naš svet. vir: R V
POD ČRTO: Zdaj je končno dokazano, da moški zdrži več časa brez vode, kot kamela…. če ima dovolj piva.

