16. NEDELJA MED LETOM
K maši pridete, če nimate znakov okužbe. Upoštevate razdaljo IN nosite maske.
POSKRBITE ZASE IN ZA BLIŽNJE! Jaz bom še vedno z vami komuniciral z
razdalje. Pred cerkvijo sv. Mavra, v Kortah in pri svetem Roku 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

16. NEDELJA
med letom

19. 7. 2020
PONEDELJEK
Marjeta Antiohijska,
muč.

TOREK
Lovrenc iz Brindizija,
duh. c. učitelj

SREDA

cerkev

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

ura mašni namen

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
19.00 Emil Korenika
20.00 † Karmen Bilić

sv. Maver 20.00

†† Slavko, Venčka in Marjan Benčič in †
Mirko Jelenkovič

Marija Magdalena,
svetopisemska žena.

sv. Rok

20.00 † Flavijo Degrassi

Brigita Švedska,
sozavetnica Evrope

sv. Maver

20.00 † Andreja Baričevič

Krištof, mučenec
Šarbel Makluf,
puščavnik

sv. Maver

20.00 † Lučano Dekovič

SOBOTA

sv. Jakob

11.00 v čast sv. Jakobu za prebivalce Šareda in

ČETRTEK
PETEK

Jakob starejši,
apostol

17. NEDELJA
med letom

26. 7. 2020

Joahim in Ana, starši
Device Marije

Baredov in za novokrščenca (2x Jakob)

sv. Maver 17.00 srebrna poroka:
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.30 † Ludvik Ferk in †† sorodniki
9.00 †† Ana in Alojz Kaligarič
10.00 za župnijsko družino
20.00 †† Aleksandar in Anka Krejči

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.
Vprašanje: Jezusov Oče je Bog, Njegova mama je Marija. Kako se imenujejo Jezusovi nonoti? a) Marija in
Jožef; b) Janez in Urška c) Joahim in Ana ; d) Zaharija in Elizabeta

Izola, Korte; leto XXVII., št. 28, 19. – 26. julij 2020
PRI VSTOPU V CERKEV SI PRAVILNO NAMESTITE ZAŠČITNO MASKO.
POKRIVATI MORA NOS USTA IN BRADO. Masko imate nameščeno dokler ne
zapustite cerkve.
Na trgu med cerkvijo in župniščem ste lahko pri maši brez maske pa vseeno v
razdalji. 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. 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.
Sveti Charbel (Šarbel) Makhlouf ( god 24. 7. ) se je
rodil l. 1828 v maronitski vasi Bega-Kafra ob vznožju
Libanonskega Gorja, pri krstu pa je dobil ime Jožef. Z
vstopom v samostan Annaya l. 1851 je dobil redovno
ime Šarbel. Takrat je začel tudi s strogim asketskim
življenjem. Opravljal je težka fizična dela in se hranil s
prepečenim kruhom in najslabšimi plodovi vrta, čeprav
je še za to vedno prosil za dovoljenje.
Svojo svetost je pridobil kot skriti in zatajevani
libanonski redovnik. Zadnjih 15 let življenja je preživel
kot puščavnik, popolnoma potopljen v kontemplacijo in
samozatajevanje. Njegovo življenje je bilo
osredotočeno na evharistijo in vsakdanjo sveto mašo.
Okoli njegovega groba je 45 dni in noči brlela svetloba,
a telo je ostalo nestrohnjeno vse do današnjih dni. Ob grobu se je čutil poseben
vonj. Samo prve tri mesece po njegovi smrti je zabeleženih 350 ozdravljenj po
njegovi priprošnji, zaradi katerih so ga že za časa življenja, še posebno po smrti
klicali čudodelnik. Leta 1965 ga je papež Pavel VI. proglasil za blaženega, leta
1977 pa za svetnika.

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. Za hrano lahko pokličete župnika.
Tisk. Izšla je nova številka Družine, Poiščite Svetilnik na internetu: http://zupnija-izola.rkc.si/
Dragi rojaki vabljeni na letošnje 32. romanje treh Slovenij na Svete Višarje, ki bo letos 2.
avgusta. Program:
10.30 – predavanje predsednika Krščanske kulturne zveze mag. Janka Krištofa z naslovom
Sto let upora, obljub in prevar - Koroški Slovenci med samobitnostjo in povezovanjem s
celotnim narodnim telesom.
12.00 – slovesna sveta maša
13.00 – po maši bo na ploščadi za cerkvijo krajši kulturni program. Dogodek organizirata
Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi.
Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove
nedelje in blagoslovu vozil v nedeljo, 26. julija,
zbirali darove za vozila misijonarjev. Letošnja
Akcija MIVA je že 33. po vrsti in zdi se, da so
potrebe po prevoznih sredstvih naših misijonarjev
v letošnjem letu še posebno velike. Vlade v
deželah tretjega sveta že v normalnih razmerah
ne zmorejo poskrbeti za najosnovnejše potrebe
številnih
svojih
prebivalcev.
S pojavom pandemije covida-19, zaprtjem
javnega življenja ter posledično nezmožnostjo
ljudi, da bi si zaslužili svoj »vsakdanji kruh«, pa se je njihovo že tako uborno stanje
še poslabšalo. S tem bo zagotovo večji del bremena ponovno padel na ramena
naših misijonarjev. Vozila, kupljena preko darov akcije MIVA, pa so jim pri njihovem
delu za uboge v neizmerno pomoč. Z njimi namreč lahko naredijo veliko dobrega.
Koronavirus naših misijonarjev zagotovo ne bo ustavil, da bi nehali delati dobro!
Ljudem bodo pomagali, kolikor je le v njihovih močeh. V Misijonskem središču
Slovenije se Vam v imenu naših misijonarjev za zbrano nabirko iz srca
zahvaljujemo.
Misijonska vozniška akcija MIVA Slovenija deluje v okviru Misijonskega središča
Slovenije in je članica svetovne akcije MIVA. Večji del zbranih sredstev namenijo za
potrebe slovenskih misijonarjev, vsako leto pa poskrbijo tudi za vozilo za potrebe
neslovenskega misijonarja. Neizmerna hvaležnost naših misijonarjev, ki z vozili,
katerih nakup omogočijo dobrotniki s svojo darežljivostjo, zmorejo bolje in laže vršiti
svoje poslanstvo v oddaljenih krajih, v nemogočih razmerah, v pomoči bolnikom,
šolarjem, učiteljem, lačnim
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.

POD ČRTO: Poslanec v parlamentu: Ni problema če otroci ne hodijo v šolo … niti jaz nisem hodil …

Papež Frančišek: Laudato si : II. KULTURNA EKOLOGIJA
143. Poleg naravne poznamo zgodovinsko, umetniško in kulturno dediščino, ki je prav
tako ogrožena. Sestavlja skupno identiteto nekega kraja in je podlaga za izgradnjo za
bivanje primernega mesta. Ne gre za to, da bi rušili stara in zidali nova, hipotetično bolj
ekološka naselja, v katerih pa si morda ne bi želeli živeti. Zgodovino, kulturo in
arhitekturo določenega kraja je treba povezati v celoto in pri tem upoštevati njegovo
istovetnost. Zato ekologija zahteva tudi skrb za kulturno bogastvo človeštva v
najširšem pomenu besede. Natančneje: zahteva, da smo, ko preučujemo vprašanja,
povezana z okoljem, pozorni na krajevno kulturo, na to, da
tehnično-znanstveno govorico spravimo v dialog z ljudskim izražanjem. Kultura
namreč niso le spomeniki iz preteklosti, temveč zlasti živa, razgibana in upoštevanja
vredna resničnost, ki je, ko imamo v mislih človekov odnos do okolja, ne smemo
izključiti.
144. Človekova porabniška vizija sveta, ki jo spodbuja kolesje sodobne gospodarske
globalizacije, stremi k temu, da bi spravila kulture na skupni imenovalec, jih
homogenizirala, s tem pa oslabila neizmerno kulturno raznolikost, ki je zakladnica
človeštva. Zaradi prizadevanja, da bi vse težave razreševali z enotnimi merili ali
tehničnimi posegi, se zapostavlja zapletenost krajevnih vprašanj, ki terjajo dejavno
sodelovanje prebivalcev. Novih postopkov upravljanja ni mogoče vedno povezati z
vzorci, določenimi od zunaj, temveč s takšnimi, ki izvirajo iz iste krajevne kulture.
Kakor sta razgibana življenje in svet, mora biti prožno in domiselno tudi upravljanje s
svetom. Čisto tehničnim rešitvam grozi nevarnost, da bodo pozorne na simptome, ki ne
pokažejo najglobljih problemov. Zato je nujno upoštevati pravice ljudstev in kultur ter
se zavedati, da razvoj neke družbene skupine temelji na notranjem, zgodovinskem
razvoju kulturnega obnebja. Ta od krajevnih družbenih dejavnikov terja trajno vodilno
vlogo, ki mora izhajati iz njihove lastne kulture. Tudi predstavo o kakovosti življenja je
treba razumeti znotraj sveta simbolov in običajev vsake skupine ljudi posebej.
145. Številne oblike hudega izkoriščanja in uničevanja okolja lahko izčrpajo sredstva
krajevne oskrbe, predvsem pa družbene vire, to je ljudi, dolgo časa navajene takega
življenja, ki je podpiralo kulturno identiteto, smisel življenja
in skupnega bivanja. Smrt določene kulture je lahko tako huda ali še hujša, kakor je
izginotje živalske ali rastlinske vrste. Vzpostavitev hegemonističnega življenjskega
sloga, povezanega s proizvodnjo, je lahko prav tako škodljiva kakor sprememba
ekoloških sistemov.
146. V tem smislu moramo biti še zlasti pozorni na prvotne, izvirne skupnosti ali
staroselce in na njihovo kulturno izročilo. Niso preprosta, nepomembna manjšina med
drugimi manjšinami, saj morajo postati poglavitni sogovorniki, zlasti še tedaj, ko gre za
velike projekte, ki se tičejo njihovega življenjskega prostora. Zanje namreč zemlja ni
gospodarska dobrina, temveč dar Boga in prednikov, ki v njej počivajo, sveti prostor, s
katerim sodelujejo pri ohranjanju in utrjevanju identitete in svojih vrednot. Kadar
ostajajo na svojih ozemljih, skrbijo zanjo bolje od drugih. Kljub temu na različnih
koncih sveta pritiskajo nanje, da bi svojo zemljo zapustili in jo prepustili v škodljivo
izkoriščanje, na primer za rudarstvo, kmetovanje ali živinorejo, ki se ne menijo za
uničevanje narave in kulture. . vir: R V

