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Nevena
† Vesna Vatovec, Korte 44e
† Bernard Zelinšček
† Anton Čeligoj in Ida
† Rožina Morato (Sr Myriam), Lourdes,
Paris, Cannes, Korte 44
† Ciril Skrt
v dober namen
v čast Svetemu Duhu in Mariji, ki
razvozlava vozle
† Marija Tripar

† Friderik in vsi †† Bremec
za župnijsko družino
za žive in †† iz družine Morato, K 44e
†† iz hiše Livade 18 in Zadlog 8
† Marija Lisjak

Pisarna: Uradne ure bodo v petek, 16. 7. 2021 od 8.00 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.
Kljub sprostitvam predlagam večjo previdnost in odgovornost do bratov in sestra,
kot jo zahtevajo odloki. Individualizem in brezobzirnost je tudi zelo nevaren virus.
Naj se po naši župniji ne razširi.
Vprašanje: 16. julija je god Karmelske Matere Božje. Častijo jo karmeličanke. V Izoli imamo kar nekaj njenih slik
in kip, ker smo imeli bratovščino Karmelske Matere Božje. Kdo je ta sveta žena? a) Mati preroka Elija, ki je bil na
gori Karmel b) Ustanoviteljica Karmeličanskega redovništva c) Marija Jezusova mati, ki nikogar v življenju ne
zapusti d) Gre za ženo, ki je iznašla karamele (vrsta posebno sladkih bomboov)
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Dva imata isto palico. Kjer sta dva v
Jezusovem imenu, je on med njima kot
popotna palica. Kot opora. Kot tisti, ki ti
omogoča več korakov. Kot spodbuda, da bi
obračali pogled navzgor, k tistemu, ki drži to
palico od zgoraj.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev
pred najsvetejšim Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Čez počitnice nimamo izpostavljeno Najsvetejše ob četrtkih.
Vedno pa dobrodošli za tiho osebno molitev. Tisti, ki znate
odpirati cerkev, ali bi se tega lahko naučili, lahko pridete kot
molivci ali stražarji kadarkoli v cerkev. Ob delavnikih običajno med 11. in 13. uro dežura Onja. Če bi
kdo odprl cerkev v drugem času je njegova naloga, da čuva imetje v cerkvi. Da poskrbi da ljudje
vstopajo primerno oblečeni in z maskami čez nos in da se razkužijo. Pravilo je, da kdor odpre cerkev
jo mora tudi zapreti. Kdor dežura pri odprti cerkvi lahko odpre za oglede tudi zvonik
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 naprej bomo delili sveto obhajilo 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.

Tisk: Družina, ….

Papež Frančišek:

Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4,
IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na TRR: SI56
1010 0003 7271 372. Kar se nabere v nabiralnikih v
cerkvi, pri lučkah in 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 zahvala za vsakoletni dar vseh
cerkva po svetu.

Razumeti, kaj nam Bog govori v teh časih pandemije, je prav tako izziv tudi za poslanstvo
Cerkve. Bolezen, trpljenje, strah, izoliranost, nas izzivajo. Revščina tistih, ki umrejo sami,
ki so prepuščeni samim sebi, ki izgubijo službo in plačo, ki nimajo doma in hrane, nas
kličejo k odgovoru. Primorani k ohranjanju fizične distanc, smo poklicani, da ponovno
odkrijemo potrebo po družbenih odnosih in tudi po skupnostnem odnosu z Bogom. Bolj kot
to, da se povečata nezaupanje in brezbrižnost, bi nas to stanje moralo primorati k temu, da
smo pozornejši na naš odnos, ki ga gojimo do drugih. In molitev, s katero se Bog dotika in
vzgiba naše srce, nas odpira potrebam, ki jih imajo naši bratje po ljubezni, dostojanstvu in
svobodi, kot tudi skrbi za vse stvarstvo. Dejstvo, da se kot Cerkev nismo mogli zbirati k
obhajanju evharistije nas je primoralo, da smo delili situacijo številnih krščanskih
skupnosti, ki ne morejo obhajati maše vsako nedeljo. V tem kontekstu nas vprašanje, ki
nam ga polaga Bog: »Koga naj pošljem?«, vedno znova vznemirja in čaka na naš
velikodušen in trden odgovor: »Tukaj sem, pošlji mene« (Iz 6,8). Presveta Devica Marija,
Zvezda evangelizacije in Tolažnica žalostnih, misijonska učenka svojega Sina Jezusa naj še
naprej prosi za nas in nas podpira. ..vir: R. Vatikan

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
Naša župnija ima priložnost da veroučne prostore župnišče in
cerkev deli med počitnicami z drugimi župnijami. Razne
župnijske skupine, mladina, animatorji, skavtski voditelji
imajo tukaj svoje programe, praznovanja, šole in načrtovanja.
V Župnišču je nekaj prostora tudi za družine. Prihodnji teden
v Izoli poteka program iz Slovenj Gradca – Rad Živim. V
Župnišču je še nekaj družin. Občasno pride za kakšno noč še
kakšna skavtska skupina. V Kortah so prihodnji teden mladi
animatorji iz Slivnice pri Mariboru z župnikom Jožetom. Za
bivanje mladi prispevajo toliko, da pokrijejo vse strroške in še
nekaj ostane v župnijski blagajni za obnove in izboljšave.
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.
Skrb za bolnike: Že od začetka korone zaradi varnosti ne obiskujemo bolnikov v domu
starih in po domovih, razen kjer se osebno dogovorimo. Ne hodim iz hiše v hišo iz sobe v
sobo, da bi bilo čim manj prenosa virusov. Vedno pa lahko pokličete, če želite spoved in
obhajilo v domu za starejše, na domovih ali v bolnici. Razporedil vas bom po dnevih, da bi
bilo čim manj možnosti za prenos okužbe.
V Bolnici obiskujem bolnike na vseh oddelkih, kadar nekdo pokliče in je njegova bolezen
nevarna. Kdor lahko sprejme bolniško maziljenje, sveto obhajilo in spoved doma pred
odhodom v bolnico naj pride ali pokliče, da uredimo.
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.

POD ČRTO: Pika
Nekega dne je učitelj pripravil učencem nenapovedan test. Kakšna groza, so si mislili učenci!
Razdelil je liste po klopeh, ko je imel vsak svoj test, jim je dovolil, da ga obrnejo.
Na njihovo presenečenja, na drugi strani lista ni bilo vprašanja, le črna pika na sredini lista. Profesor jim je rekel,
naj napišejo, kar vidijo. Malce zmedeni učenci so pričeli pisati.
...

Na koncu je na glas prebral vse rešene teste. Vsi, brez izjeme, so opisovali majhno črno piko na sredini lista,
obrazložili njeno pozicijo in podobno. Ko je prebral vse, jim je razložil namen naloge.
"Ne bom vas ocenil, želim pa, da razmislite o tej nalogi. Nihče izmed vas ni pisal o belem papirju, vsi ste se
osredotočili le na tisto črno piko sredi papirja. Podobno se dogaja v življenju. Vedno se osredotočamo na slabo,
na tiste majhne črne pike. Življenje je dar, ki ga moramo vsak dan praznovati. Če se bomo osredotočali le na
slabo: pomanjkanje denarja, bolezni, težave v odnosih, razočaranja, bomo pozabili, da obstaja okrog nas
svetloba... Temne pike so zelo majhne v primerjavi z vsem, kar imamo dobrega v življenju. A prav te onesnažijo
naš um. Obrnite pogled stran od črne pike, osredotočite se na svetlo stran papirja."
Res se je za zamislit.
Sporočilo "neznanega" avtorja, katero pa je dovolj zgovorno, da najde tudi pot do vseh nas...
"Človeštvo je dobilo točno takšno bolezen, kot si jo je zaslužilo.
Naravo smo nehali ceniti in zato smo dobili tako bolezen, da začutimo, kako je naše bivanje v njej tako
dragoceno.
Nehali smo delati za družino, zato nas je ta bolezen zaprla po domovih, da smo se ponovno naučili, kako
funkcionirati kot družina.
Nehali smo ceniti stare in bolne in zato nas je ta bolezen spomnila, kako ranljivi so.
Nehali smo ceniti zdravnike in farmacevte, da smo ugotovili, kako nenadomestljivi so.
Nehali smo spoštovati učitelje in zato je ta bolezen zaprla naše šole, da bi starši lahko poučevali sami.
Mislili smo, da lahko kupimo vse, da smo lahko kjer koli in s komer koli si želimo in zato imamo tovrstno bolezen,
da spoznamo, da nismo vsemogočni.
Prosti čas smo preživljali v nakupovalnih središčih, zato jih je bolezen zaprla, da se zavemo, da si sreče ne
moremo kupiti.
Veliko pozornosti smo posvetili svojemu videzu, zato nam je bolezen prekrila obraze, da smo spoznali, da naša
lepota tam ne obstaja.
Mislili smo, da smo gospodarji tega planeta, zato smo dobili to bolezen, da bi nas lahko nekaj tako majhnega, kar
ni mogoče niti videti, pokorilo in nam dalo nekaj ponižnosti.
Ta bolezen nam je veliko vzela, hkrati pa nam daje priložnost, da se tako naučimo in razumemo, kaj je v življenju
najbolj pomembno." Zelo resnično in za razmislek.😘

