17. NEDELJA MED LETOM
dan / god

17. NEDELJA
med letom

26. 7. 2020

Joahim in Ana, starši
Device Marije

PONEDELJEK

cerkev

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

Gorazd, Kliment in drugi
uč. Cirila in Metoda

sv. Maver

TOREK
SREDA

Korte

Ignacij Lojolski

sv. Rok
drugje
sv. Maver
drugje
sv. Maver
drugje

SOBOTA

drugje

Marta, Lazarjeva sestra

ČETRTEK
Peter Krizolog

PETEK
Alfonz Marija Ligvorij

ura mašni namen

8.30 † Ludvik Ferk in †† sorodniki
9.00 †† Ana in Alojz Kaligarič in Gvido
10.00 za župnijsko družino
20.00 †† Aleksandar in Anka Krejči
8.00 † Ana Podlesnik, dar druž Peternel
19.00 †† iz družine Frankali
20.00 obl. † Franc Lutar

† Ana Podlesnik, dar svak Janez

20.00 8. dan † Dragica Homovec

za duše v vicah
20.00 8. dan † Avelina Pucer, Polje 25
za župnijo

za zdravje, za vse generacije, dar druž. Šlehta

8.30 obl. † Zvezda Ražman in †† iz druž. Kavčič
9.00 † Peter in †† starši Fičur
med letom
10.00 †† starši Grošelj in Patrik
2. 8. 2020
20.00 za župnijo
PONEDELJEK sv. Maver 20.00 † Gino Soldatič
sv. Maver 20.00 za zdravje dar Milutinović
TOREK
drugje
za duše v vicah
Janez Marija Vianej

18. NEDELJA

SREDA

Marija snežna

ČETRTEK
Jezusova spremenitev
na gori

PETEK

Sikst II, papež

SOBOTA
Dominik, duh.

19. NEDELJA
med letom

9. 8. 2020

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

sv. Rok

20.00 †† Peter Žigante in Avgust Zagožen

sv. Maver
drugje

20.00 za zdravje in srečno vožnjo

sv. Maver

20.00 † Justina Medvešček

za duše v vicah

nečaka Boruta, za zdravje
sv. Maver 20.00 †zaEmil
Korenika
8.30 † Barbara Glavaš
sv. Rok
Korte
9.00 v čast Kraljici Miru
sv. Maver 10.00 za žive in pokojne sorodnike s Suzga Vrha
sv. Maver 20.00 †† Humar Elizabeta Sidon in Silvo

Vprašanje: Kako je ime svetniku, orjaku, ki je na hrbtu prenašal ljudi čez deročo reko in je zavetnik za srečno
vožnjo? a) Sveti Jožef; b) sveti Krištof c) sveti Šarbel ; d) sveti Abraham

Izola, Korte; leto XXVII., št. 29, 26. julij - 9. avgust 2020
Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko! Družina
lahko odda samo eno telefonsko številko. Velja tudi za svete maše med tednom! (V Izoli
župnik ne pozna in si ne zapomni udeležencev svete maše)
PRI VSTOPU V CERKEV SI PRAVILNO NAMESTITE ZAŠČITNO MASKO.
POKRIVATI MORA NOS USTA IN BRADO. Masko imate nameščeno dokler ne
zapustite cerkve. 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.
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.
Pisarna.: Do 8. avgusta bom na dopustu. Za nekatere svete maše nisem dobil duhovnika.
nekatere bom maševal na dopustu. Poglejte spored, kdaj in kje bo sveta maša, da ne bo
slabe volje. Pisarna do 8. avgusta ne obratuje. Občasno bom dosegljiv na telefon, na maile
bom odgovarjal po dopustu.
Tudi letos bomo ob obhajanju Krištofove nedelje in
blagoslovu vozil v nedeljo, 26. julija, zbirali darove za vozila
misijonarjev.
Po maši ob blagoslovu vozil boste lahko za naše misijonarje
in njihova prevozna sredstva za vsak srečno prevožen
kilometer z vašimi vozili, skiroji, kolesi in peš izročili svoj dar.
nekateri daj en cent za vsak kilometer v zadnjem letu.
Vzemite tudi molitveno podobico svetega Krištofa

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 (stanje: 21.
julij 2020): Dopolnjeno na osnovi priporočil NIJZ (22. julij 2020) (skrajšano)
I.

Sveta maša

1. Duhovniki obhajajo svete maše z verniki pod naslednjimi pogoji:
a. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in
nimajo povišane telesne temperature.
b. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za
vstopanje v druge javne prostore. Ob vstopu v cerkev si mora razkužiti roke, nadeti zaščitno
masko in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra (to ne velja za družine in člane
skupnega gospodinjstva).
c. Ob nedeljskih in prazničnih svetih mašah verniki ob vstopu v cerkev v poseben nabiralnik (škatlo
ipd.) oddajo list s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova). Ob vhodu naj bo
napis: »Spoštovani verniki, prosimo vas, da v skladu z uredbo vlade z dne 8. julija 2020 oddate
listek s svojo telefonsko številko (brez imena in naslova), ki jo bomo hranili 30 dni ter jo v
primeru epidemije oddali pristojnim državnim ustanovam, da vas kontaktirajo.« Župnik oziroma
duhovnik po vsaki sveti maši listke s telefonskimi številkami zalepi v posebno mapo oziroma jih
vloži v kuverto, na njej označi dan, datum in uro svete maše ter jo hrani 30 dni. Po tem obdobju
kuverto z listki uniči. V primeru, da je bila pri sveti maši navzoča oseba, okužena s
koronavirusom, župnik na zahtevo pristojne državne ustanove (inšpektorata, policije, NIJZ)
posreduje telefonske številke udeležencev pri določeni sveti maši. Župnik oziroma duhovnik o
posredovanju podatkov obvesti SŠK (info@rkc.si). V primeru delavniških svetih maš oddaja
telefonske številke ni obvezna, saj duhovnik običajno pozna vernike.
d. Z namenom zagotavljanja minimalne razdalje 1,5 metra celotnega kroga okoli posamezne osebe
mora biti med sveto mašo toliko prostih klopi oziroma označenih sedežev, da se zagotavlja
predpisana razdalja.
e. Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev
spoštljivo pokrižajo in pokleknejo.
f. Na koru so lahko organist in pevci, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Vsi
morajo uporabljati zaščitno masko.
g. Razdalja od duhovnika do prvih sedežev naj bo vsaj 2 metra. Predno se duhovnik približa
vernikom na manjšo razdaljo, naj si nadene masko. (NIJZ)
h. Duhovniki med sveto mašo ciborije s hostijami za vernike pokrijejo.
i. Rokovanje ob pozdravu miru se opusti. Priporoča se, da se pozdrav miru izrazi s poklonom ali
pogledom.
j. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi
masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
k. Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo.
l. Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme javno
maševati.
3. Med pobiranjem darov se med verniki vzdržuje priporočena medosebna razdalja. Oseba, ki
pobira darove, mora nositi masko;
Med vsako sveto mašo in po njej je treba cerkev temeljito (pre)zračiti.
4. Župnikom in duhovnikom priporočamo, da tam, kjer je to mogoče, organizirajo svete maše na
prostem. Sveta maša na prostem (na prostoru v zasebni lasti npr. župnije) je dovoljena pod prej
navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra, razkuževanjem rok,
sedežnim redom in oddajo telefonskih številk vseh udeležencev. Če ni mogoče zagotoviti
razdalje 1,5 metra, morajo vsi prisotni nositi maske (npr. ko verniki hodijo, ker je tedaj večja
možnost, da ne vzdržujejo ustrezne razdalje) (NIJZ). Svete maše na prostem se lahko udeleži do
največ 500 vernikov (vključno z ministranti, pevci, organisti, glavnim mašnikom in somašniki).
5. Pogostitve in posebni programi druženja po svetih mašah do nadaljnjega niso dovoljeni.

6. Duhovniki naj prenehajo prenašati svete maše po spletu. V veljavi ostanejo prenosi svetih maš
po televiziji in radiu, ki so namenjeni starejšim in bolnim.
II.
Zakrament svete spovedi
7. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med
spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se
spovednico 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 oziroma
izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno
masko.
8. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.
Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna
spoved.
III.

Obhajanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega maziljenja
8. Za obhajanje zakramenta svetega krsta veljajo enaki pogoji kot za sveto mašo. Pred krstom in po
njem si mora krščevalec razkužiti roke (tudi pred maziljenjem vsakega krščenca in po njem).
Med vsakim krstom in po njem je treba prostore zračiti.
12. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik
ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge
podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in
od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko
in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.
Pogrebi: Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov.
Splošna priporočila
24. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj še
naprej molijo za zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja
državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju
verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.
Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih
straneh in socialnih omrežjih ter v krajši obliki na oglasnih deskah. Dodatne informacije so
objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

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/
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: Najbolj nesrečne številke? 13 ; 666 ; 2020 ;

