14. 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

14. NEDELJA
med letom

Ciril in Metod,
slovanska ap.
5. 7. 2020

PONEDELJEK
Marija Goretti, muč.

TOREK
Anton Zaccaria, duh.

SREDA
ČETRTEK

Avguštin Zhao Rong in kitajski
muč.

PETEK
SOBOTA
Benedikt, opat, zav. Evrope

18. NEDELJA
med letom

12. 7. 2020

cerkev

ura mašni namen

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

sv. Maver

20.00 †† Kleva, Malija 50b

sv. Maver 20.00 †† Stipan, Ljubica, Kata in Pavao

8.00

v zahvalo za uslišano prošnjo

sv. Maver
Korte

19.00 †† Rožina Morato in Sr. Myriam, Korte 44

sv. Maver

20.00 po namenu, dar Nataša

sv Maver

8.00 Jezusu in Mariji v zahvalo in čast: za Tomaža

Korte
sv. Maver

19.00 † Jaromir Šustek
20.00 † Marjan Rihtaršič

in za blagoslov in varstvo v družini

sv. Maver 20.00 † Jakob Kenič, Orehek (1911-1945)
sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

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

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 sredo je sveta maša pri svetem Mavru zjutraj ob 8h. 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.
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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
Sveta brata Ciril in Metod, apostola
CERKEV.
Slovanov in sozavetnika Evrope –
Število vernikov v zaprtih prostorih je po
prosita za nas
novem omejeno na 50. V petek nas je bilo
pri svetem Mavru 57. Ker je cerkev res
velika bi prenesla tudi več kot 100 vernikov. Običajno ostaja prostor v stranskih
kapelah in v prezbiteriju. 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.
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 se prebriše z detergentom. Če ne bomo imeli
prostovoljcev za to delo, ne bomo mogli imeti svetih maš z verniki v naših cerkvah.
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:
1. Pri sveti maši in drugem bogoslužju
si morajo vsi verniki takoj pri vstopu v
cerkev nadeti zaščitno masko ter
ohranjati medsebojno razdaljo 1,5
metra. V ta namen v cerkvah verniki lahko zasedajo vsako drugo klop.
2. Zaščitno masko morajo nositi tudi bogoslužni sodelavci na koru, kot so pevci,
organisti in drugi glasbeniki.
3. Pred deljenjem svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke in ves čas nositi
masko. Ob koncu deljenja svetega obhajila si mora delivec razkužiti roke.
4. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.
5. Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam kjer je to mogoče, organizirajo
svete maše na prostem. Sveta maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi
pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni
mogoče zagotoviti razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše
na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci,
organisti, glavnim mašnikom in somašniki).
6. Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je
nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija)
ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži
roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja
na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno
prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v
cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in
spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.
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: Kdo sta apostola Slovanov, sozavetnika Evrope? a) Peter in Pavel; b) Ciril in Metod
Haso ; d) Lenin in Stalin

c) Mujo in

POD ČRTO: Oglas: Iščem razočarano ženo, ki bi se rada maščevala svojemu možu in prodaja avto po
simbolični ceni. Plačam v gotovini.

Papež Frančišek: Katoliškim novinarjem na konferenci:
Izražam svojo bližino »tistim, ki jih je prizadel virus in tistim, ki so se, tudi za ceno
svojega življenja, žrtvovali in si še naprej prizadevajo pomagati našim bratom in
sestram v potrebi.
Izbrana tema letošnje konference z naslovom Skupaj, medtem ko smo narazen, na
zgovoren način izraža smisel povezanosti, ki se je, paradoksno, pokazala ob izkušnji
omejevanja fizičnih stikov zaradi pandemije. Kakor pravi sv. Pavel, "med seboj smo
deli enega telesa" (Ef 4,25), poklicani živeti v občestvu znotraj mreže odnosov, ki se
nenehno širi. Gre za resnico, ki smo jo zaradi pandemije vsi bolj ovrednotili. Izkušnja
teh zadnjih mesecev je namreč pokazala, kako bistveno je poslanstvo medijev, ki
ohranjajo povezanost med ljudmi, krajšajo razdalje, podajajo potrebne informacije in
odpirajo razum in srce za resnico.
Delo novinarjev za skupno dobro mora navdihovati tudi geslo Združenih držav E
pluribus unum (Iz mnogih, eno), ki je »ideal enotnosti sredi raznolikosti. To je še
nujnejše danes, v dobi, ki je zaznamovana s spori in polarizacijami, na katere očitno ni
imuna niti katoliška skupnost. Potrebujemo medije, ki bodo sposobni graditi mostove,
varovati življenje in podirati vidne in nevidne zidove, ki preprečujejo iskren dialog in
pravo komunikacijo med osebami in skupnostmi. Potrebujemo medije, ki bi mogli
pomagati ljudem, posebej mladim, razlikovati med dobrim in slabim, izoblikovati
pravilne sodbe, ki bodo temeljile na jasni in nepristranski predstavitvi dejstev;
razumevati pomen prizadevanja za pravičnost, družbeno soglasje ter spoštovanje
skupnega doma. Potrebujemo načelne moške in ženske, ki bodo zaščitili komunikacijo
pred vsem, kar bi jo lahko izkrivilo ali zaradi česar bi se uklonila drugim namenom.
Vemo, da komunikacija ni le vprašanje poklicne usposobljenosti. Pravi komunikator se
z vsem, kar je, posveča blaginji drugih, na vseh stopnjah, od življenja vsakega
posameznika, do življenja celotne človeške družine. Ne moremo resnično komunicirati,
če nismo vključeni v prvi osebi, če ne izpričujemo osebno resnice sporočila, ki ga
predajamo. Poslednji izvor vsake komunikacije je v življenju troedinega Boga, ki z
nami podeli bogastvo svojega božjega življenja ter nam naroča, naj ta zaklad
posredujemo drugim, združeni v služenju njegovi resnici.
Dragi prijatelji, nad vas kličem darove milosti, razumevanja in dobrega sveta Svetega
Duha. Le pogled Duha nam omogoča, da ne zapiramo oči pred tistimi, ki trpijo, ter
vedno iščemo resnično dobro za vse. Le s takšnim pogledom moremo učinkovito
delovati, da bi premagali bolezni rasizma, krivice in ravnodušnosti, ki maličijo obličje
naše skupne družine. Preko vaše predanosti in vsakodnevnega dela lahko drugim
pomagate zreti situacije in osebe z očmi Svetega Duha. Da bi mogli tam, kjer naš svet
prepogosto govori s pridevniki in prislovi, komunikatorji, ki so kristjani, govoriti z
imeni, ki prepoznavajo in pospešujejo tiho zahtevo po resnici ter spodbujati človeško
dostojanstvo. Kjer svet vidi spore in razdeljenosti, glejte na trpljenje in na revne, da bi
dali glas prošnji naših bratov in sester, ki so potrebni usmiljenja in razumevanja.
Bodite povezani v veri in močne pri soočanju s kratkotrajnimi kulturnimi modami, ki
nimajo vonja po evangeljski resnici. Še naprej molimo skupaj za spravo in mir v svetu.
Vam in vašim družinam zagotavljam svojo molitev in podporo. Prosim vas, da se me
spominjate v svojih molitvah.
«vir: R V

