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mašni namen

†† iz družine Valantič
†† Ana in Alojz ter Marija in Venceslav
za župnijsko družino
za duhovne poklice in svetost poklicanih

NAJ BODO POČITNIŠKI DNEVI
ČAS, KO SE NAUŽIJEMO
MIRU, PRIJATELJSTVA IN
BOŽJE BLIŽINE!

20.00 † Breda
8.00 v čast Svetemu Duhu
20.00 8. d † Elizabeta Mahne Glavina, Pr. br. 16

20.00 za starše Cencič
8.00 †† starši Ivan in Manda, †† sestri Bara in
Nevena

Korte
sv. Maver
sv. Maver

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 26  4. – 11. Julij 2021

9.00 † Vesna Vatovec, Korte 44e
10.00 † Bernard Zelinšček
20.00 † Anton Čeligoj in Ida

Pisarna: Uradne ure bodo v petek, 9. 7. 2021 od 8.30 do 10h. Pridite z
masko in zdravi. Veliko zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu
(zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). Cerkve lahko
napolnimo do polovice kapacitete. To preprosto pomeni, da je važno samo
vzdrževati razdaljo v cerkvah in sicer mora biti ta 1.5 metra. Še vedno velja, da se
svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko in v razdalji. Zaščitna maska mora
pokrivati nos in usta. Kdor ne more zdržati s pravilno nameščeno masko eno uro
naj se ne udeleži svete maše, ali naj ostane zunaj in naroči, da vključimo ozvočenje,
in če ste pripravljeni, da prinesemo obhajilo. Ob vstopu in izstopu iz cerkve se
razkužimo.
V cerkvenem odloku doslej ni bilo zapisano, da otroci do 5. leta ne potrebujejo
maske v zaprtih prostorih. Vladni odlok to omogoča. Čeprav so družine z malimi
otroki v naši cerkvi silno dobrodošle, je mogoče vseeno pametno, da taki, ki ne
morejo imeti maske spremljajo bogoslužje pred cerkvijo. Mojo nečakinjo in še
mnoge druge so namreč okužili prav tri in štiriletni otroci, ki so virus prinesli iz
vrtca. Kljub sprostitvam predlagam večjo previdnost, kot jo zahtevajo odloki.
Vprašanje: Kdo sta brata sveti Ciril in Metod? a) dva izmed Jezusovih dvanajsterih apostolov b) Grka ki sta
Slovanom prinesla vero, pisavo in krščansko kulturo c) Kmeta iz Solčave, ki sta iznašla novo metodo zalivanja
paradižnikov d) Svetnika, ki sta zagovarjala latinščino kot edini jezik, ki ga Bog razume

Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši
pripravlja molitev pred najsvetejšim Molitvena
skupina Božjega usmiljenja.
Ob četrtkih eno uro pred sveto mašo imamo
češčenje in molitev. Julija in avgusta ne bomo izpostavili Najsvetejše. Vseeno pa vabljeni k molitvi,
saj je Jezus tam, v tabernaklju. V Kortah je molitev pri odprtem tabernaklju – pred Najsvetejšim, ob
četrtkih. Uro si določijo molivci sami.
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v
katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. PRAVILA SE ZELO HITRO
SPREMINJAJO IN JIH NE MOREMO PREDVIDETI. Trenutno veljavna pravila pozna župnik, ali
pa jih najdete na spletni strani: http://www.katoliska-cerkev.si/ . Zunaj cerkve niso
potrebne maske, če držimo razdaljo meter in pol. Svete maše v Kortah in v Izoli imajo
možnost zunanjega ozvočenja. Če bi želeli biti pri sveti maši zunaj, je dovolj, da opozorite
duhovnika ali nekoga, ki bo vklopil zunanje ozvočenje. Po novem je dovoljeno praznovanje
v katero je vključena hrana in pijača, seveda z zaščitnimi ukrepi.
Še vedno ne bomo pobirali miloščine po klopeh, saj ste odgovorni pri podpiranju župnije in
se v nabiralnikih nabere skoraj toliko kot če bi pobirali. Tudi tisti, ki ste zunaj, sem opazil
prinesete svoj dar pred sveto mašo ali po njej v nabiralnik.
Še naprej bomo obhajali po klopeh. Kdor želi prejeti sveto obhajilo naj vstane ali da
primerni znak. Če koga spregledamo, prosim ne zamerite, ker se obračamo v vse smeri in
je tudi to možno. Včasih pozabimo ponesti obhajilo ven. Za take je obhajilo možno po sveti
maši. Delivcem obhajila delajo večje preglavice tisti, ki ne vedo, kaj je to, pa vseeno
vstanejo. Še vedno velja, da ne smejo prejeti svetega obhajila tisti ki niso krščeni in niso bili
pri prvem obhajilu. Ne smejo pristopiti tisti, ki živijo v civilnem zakonu ali izvenzakonski
skupnosti, ker gre za javno grešno stanje. Ne smejo pristopiti tisti, ki imajo smrtni greh in
tisti, ki se že dolgo – več kot leto dni – niso zakramentalno spovedali svojih grehov. Čeprav
vemo, da si svetega obhajila ne zaslužimo, moramo biti do najsvetejšega zakramenta
odgovorni in narediti vse kar je v naši moči, da smo na prejem svetega obhajila
pripravljeni.

Premestitve: V Cerkvi so premestitve duhovnikov, redovnikov
in redovnic nekaj normalnega, saj se ljudje in potrebe
spreminjajo. Dobili smo sporočilo, da se v novo službo
prestavlja sestra Bogdana. Zahvaljujem se ji za pet let služenja
v naši župniji. Njeno služenje je bilo vsem župljanom zelo
nevidno. Posebno tisti, ki niso opazili, da imajo naše cerkve
vedno sveže in lepo zlikane prte, da imamo duhovniki oprana
on pošita mašna oblačila. Da je za vsako mašo nekdo, ki odpre
cerkev in pripravi vse potrebno, razdeli sodelavcem pri
bogoslužju njihove zadolžitve … Nevidno je bilo tudi njeno
delo v domu za ostarele, kar je izpadlo v zadnjem času zaradi korona virusa. Da je
za razne molitvene skupine izpostavljeno Najsvetejše. V ekipi naših uršulink je
njeno delo še kako opazno v božjih očeh. Predvsem pa draga sestra Bogdana tvoja
vztrajna molitev za našo župnijsko skupnost in skrb za sosestre v samostanu in na
samostanskem vrtu. Sestre uršulinke ste vsaka s svojo osebno karizmo za našo
župnijo velik blagoslov. V imenu župnije in v svojem imenu: Hvala sestra Bogdana.
In veliko blagoslova v novem služenju Jezusu in Cerkvi, po zgledu svete Uršule in
svete Angele. Pet let si nam bila od Boga dana. Janez - župnik
Objavljam še zahvalo, ki jo je spisala sestra Bogdana »s svojo roko« kot bi rekel
sveti Pavel:
Prišel je čas, da izrečem zahvalo Bogu in vsem, ki smo se srečevali v teh petih
letih. Vesela sem, da smo lahko skupaj sodelovali in slavili Gospoda. Odhajam v
skupnost pri Sv. Duhu nad Škofjo Loko. Bog povrni za vse in ostanimo povezani v
molitvi. s. Bogdana

NAŠI RAJNI:

Tisk: Družina, ….

†

Ana Hrvatin, Okt. rev. 27b, 90 let
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg
Atilij Bonin, Korte 115b, 94 let
sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik,
Franko Gregorič, IX. korpus 10, 66 let
osebno župniku ali na TRR: SI56
1010 0003 7271 372. Kar se nabere
Elizabeta Mahne Glavina, Prol. br. 16, 66 let
v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in
Gospod, daj jim večni pokoj!
pri lurški Mariji je miloščina tistega
tedna za potrebe župnije. Drugi nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski: za
misijone, za Karitas in za tisk.
Župnija Korte, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola
Na nedeljo 4. julija je miloščina »Petrov novčič« namenjena za podporo papeških ustanov
in programov v Rimu in vesoljni cerkvi. Več o tej miloščini je objavljeno na portalu
pridi.com. Tam je tudi zahval za vsakoletni dar vseh cerkva po svetu.
Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku ali Matjažu ali pa nakaže na župnikov
osebni račun: SI56 1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola. Tudi za
svete maše, ki ste jih naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po vaših namenih Luka,
Silvester ali kdo drug. Hvala za vaše darove in molitve za vaše duhovnike.
Pridi Com: V povezavah vam posredujemo pastoralne spodbude. Na spodnjih povezavah in
na spletni strani portala najdete pridige ob posvečenju novomašnikov, o Petrovem
novčiču, papeževe govore, razne molitve in spodbude
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)
zupnija.izola@rkc.si . (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.

V Ignacijevem domu duhovnosti imamo pripravo na zakon na daljavo. Julija bo od 2. do
4. Naslednja pa od 3. do 5. septembra. Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na
e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu. Na
njem najdete tudi odmeve na pripravo. Tisti, ki se nameravate poročiti v naslednjem letu ali
dveh lepo povabljeni k udeležbi.

Na dan pogreba škofa msgr. Metoda Piriha so veljali strogi
ukrepi glede omejitve sodelovanja pri bogoslužju, zato so se
lahko le redki udeležili njegovega pogreba. Z namenom, da se
kot škofijsko občestvo Bogu zahvalimo za življenje in delo
pokojnega škofa Metoda in da skupaj pomolimo na njegovem
grobu, bo sveta maša za škofa Metoda na njegov godovni dan,
v ponedeljek, 5. julija 2021, ob 17.00 na Sveti gori. Po sveti
maši bo skupna molitev tudi na njegovem grobu.
NOVA MAŠA: Župnija Bertoki ima letos novomašnika: Tilen Kocjančič, hvala
Bogu, ki te je poklical in tebi za tvoj velikodušni »Tukaj sem!« S teboj v molitvi
povezani sosedje verniki iz Kort in Izole.
Novomašnikovo geslo: - Da obrodite sad in vaš sad ostane (Jn 15,16)

NEDELJA, 11. JULIJA: 10.00 SLOVESNOST
NOVE MAŠE v Bertokih
MOLITEV ZA NOVOMAŠNIKA
Jezus, večni in veliki duhovnik, pri zadnji večerji si
apostolom zaupal službo duhovništva. Vedno znova jim
pridružuješ novih delavcev v svojem vinogradu. S svojim
ljubeznivim pogledom si se ozrl na našo župnijo, ko je
novomašnik Tilen v globini svojega srca začutil tvoje
povabilo,
naj
postane
tvoj
duhovnik.
Dobri pastir, prosimo te zanj in za vse letošnje
novomašnike. Ohrani jih v zavetju svojega Srca, da jim
nihče ne bo mogel škodovati. Posvečuj jih, da bodo
njihova srca sveta. Naj rastejo v ljubezni do tebe in ti
ostanejo vedno zvesti. Nam vsem pa pomagaj, da bi dobro
živeli svojo poklicanost, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Priporočam, da posebno v teh dneh okrepimo molitve za duhovne
poklice in svetost poklicanih. Tudi če se bomo zaradi prostorske
stiske težko udeležili nove maše, se povežimo z župnijo Bertoki v
molitvi. Izprosimo našemu narodu nove duhovne poklice.
Sveta spoved: Za spoved se lahko prijavite po telefonu. Redno je duhovnik na razpolago ob
nedeljah in ob petkih pol ure pred vsako sveto mašo.
POD ČRTO: Korona obvestilo ob vstopu v gostilno: Tisti, ki zasedate mize na terasah in v gostilnah zato, da
sedite 2 uri ob prazni skodelici kave in buljite vsak v svoj telefon: Ostanite še naprej doma v izolaciji!

