12. NEDELJA MED LETOM
dan / god

20. 6. 2021

Korte
sv. Maver
sv. Maver

mašni namen
8.00 †† Mama Katica, oče Ivan, brat Otavijo in vsi
†† Gržinič
9.00 †† iz družine Pribac
10.00 †† Aleksander, Orlanda in Žarko Kovačič
19.00 † Martina Požrl

PONEDELJEK

sv. Maver

20.00 8. dan † Polde Gorjup

sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv. Maver

8.00
20.00
19.00
20.00

8. dan † Konstantin Cupin
40. dan † Tatjana Tota

sv. Maver
sv. Maver

8.00
20.00
8.00
20.00
20.00
8.00
9.00
10.00
20.00

† Alejandro Paredes Cardoso
† Jožef Zavec

12. NEDELJA
MED LETOM

Alojzij Gonzaga
TOREK.

Janez Fisher in Tomaž
More, mučenca

SREDA
ČETRTEK
Rojstvo Janeza
Krstnika

PETEK

DAN DRŽAVNOSTI

SOBOTA

13. NEDELJA
MED LETOM
27. 6. 2021

cerkev/ duh.

sv. Maver

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

ura

†† Anka in Frane ter †† Slošarovi in Jeckovi
Za blagoslov v družini in domu, Lakošeljac

sveta maša za domovino
† Anton (Nino) Primožić
za zdravje, Blanka
za Tijinih 18 let, za Božji blagoslov
†† Antonija in Viljem Kleva, Malija
za Rajkota in Janjo, Za Božji blagoslov
†† Jerica in Mario Gallob

PONEDELJEK
Irenej Lyonski, muč.
TOREK.

Peter in Pavel,
apostola
SREDA
ČETRTEK
Prvi PETEK
Prva SOBOTA
Tomaž, apostol

14. NEDELJA
MED LETOM
4. 7. 2021

sv. Maver 9.00
Korte
19.00
sv. Maver 20.00
sv. Maver 20.00
sv. Maver 20.00
sv. Maver 20.00

†† Starši in Stanko Zalovič
†† Karniel in Rakar
v zahvalo za duhovniški poklic
Gverino Ritoša, dar žena Marica
†† Angela, Silvester in Ondina Pogačar

sv. Maver

20.00 v zahvalo za vse prejete dobrote

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
9.00
10.00
20.00

†† iz družine Valantič
za župnijsko družino
za župnijsko družino
za duhovne poklice in svetost poklicanih

Vprašanje: Kaj je to nova maša? a) To je tisto, ko novoposvečeni duhovnik prvič mašuje v domači župniji; b) to
je prenovljen obred, nasproti stari maši, ki je v latinščini c) to je sveta maša pri kateri se uporablja nov kelih in
mašni plašč d) gre za sveto mašo s petjem, ki jo je skladatelj na novo spisal in se prvič izvaja
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Bog blagoslovi našo domovino Slovenijo!
Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse,
kar smo in kar imamo. Blago + slovi, prosimo to
zastavo in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali
tvojo neskončno ljubezen. Pogled nanjo naj nam
vedno okrepi ljubezen do naše domovine, Republike
Slovenije, in utrdi ponos, da smo pošteni državljani v
deželi blagostanja, pravičnosti in spoštovanja. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pisarna: Uradne ure bodo v petek, 2. 7. 2021 od 8h do 10h. Pridite z masko
in zdravi. Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo!
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.
Prihodnji konec tedna ( 24 – 27) sem zopet pri skavtih na usposabljanju za
voditelje. Bom sicer v Izoli, kamor bodo mladi (20 do 30 let) prišli na šolo, ki jo z
ekipo vodim. Nas bo 38. Ćeprav bom doma , bom v glavnem za potrebe v župniji
neuporaben, ker sem v njihovi službi. Hvala za razumevanje.
Verouk = Kateheza Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu:
http://sku.rkc.si/ https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle

BIRMANCI: Želim vam obilje darov Svetega Duha v teh zadnjih šolskih dneh in potem na
počitnicah. Zelo si želim, da bi se vsak od vas med počitnicima zavezal in prišel k eni sveti
maši vsak teden. Da malo nadomestimo tisto izgubljeno.
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.
Tisk: Družina, ….

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
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.
Naslednjo nedeljo, 27. junija, nas bodo obiskali prostovoljci POTA, ki se v
letošnjem letu odpravljajo na misijon v Kenijo. Tja se v juliju odpravlja 7-članska
spremljevalna ekipa POTA, ki skrbi za priprave in podporo letošnjim 31
prostovoljcem, ki se odpravljajo v Ukrajino, Kazahstan, Južno Afriko, Indijo,
Madagaskar in Kenijo. V dveh tednih na misijonu bodo organizirali aktivnosti za
otroke in mladino ter pomagali domačinom v vasi pri delu. Pri tem pa si bodo hkrati
pridobivali izkušnje za čim boljšo podporo prostovoljcem v Sloveniji.
Program POTA omogoča mladim biti del misijonskega življenja doma in po svetu in
deluje v okviru Katoliške mladine. Več informacij o programu in letošnjih projektih si
lahko preberete na spletni strani pota.si.
Misijon želijo podpreti tudi s finančnimi sredstvi, ki bodo namenjena prenovi športne
infrastrukture za zbiranje mladih na župniji. Sredstva za podporo bomo zbirali v
nedeljo, 27. junija, po svetih mašah.
Neprekinjena molitveno verigo ob 30. obletnici samostojne slovenske države, bo potekala
pod geslom »K skupnemu Izviru« od ponedeljka 21. junija 2021 od 18.00 ure do torka
22. junija 2021 do 18.00 (po slovenskem času).
Z 24-urno molitvijo bomo zaključili ob začetku slovesne svete maše za domovino, ki jo
bodo slovenski škofje darovali v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja.
Molitev po potekala preko spleta in sicer bodo molivci, ki so zadolženi za vodenje molitve
ob določenem času, sodelovali preko aplikacije Zoom pri čemer bo celotna 24 urna molitev
eno video srečanje.
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: Že Zoran Predin je pred leti napovedal: "Gate na glavo pa dva svinčnika v nos." Sedaj pa mamo: Masko na
glavo, pa palčko v nos!

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.
En utrinek iz odmevov: Prej sem gledala cerkveno poroko kot nekaj nepotrebnega
Iz srca se vam zahvaljujem za to izkušnjo, saj imam občutek pri sebi, da sem se duhovno
nadgradila. Zdi se mi, da smo mladi generacija ljudi, kateri smo vzgojeni v krščanski veri.
Po birmi opustimo vero in jo damo nekje na stranski tir, saj smo mladi, polni zagona in
samostojni (»meni pa že ne bo mama govorila, da moram hoditi k maši vsako nedeljo«).
Sama osebno sem iz zelo krščanske družine in se mi je mogoče vse skupaj malo zamerilo.
Zdi se mi, da tudi kot otrok preko zgodb ne dojameš globljega pomena same vere. Glede na
mojo družino se pač pričakuje, da se poročim tudi cerkveno, in sem pokimala, čeprav se mi
je zdelo mogoče neumno glede na to, da sem sama vero dala na stranski tir. Če pa se želiš
poročiti cerkveno, pa moraš narediti takšno pripravo na zakon. In prav ta priprava mi je
odprla poglede vere, dala nove zagone in občutja. Glede na to, da sem pred vikendom to
jemala kot nekaj, kar pač moram narediti, moram priznati, da sem vse skupaj začutila kot
nekaj lepega, za kar sem iskreno hvaležna! Hvala vam!

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)

TOREK, 29. JUNIJA: 17.00
SLOVESNOST MAŠNIŠKEGA
POSVEČENJA: stolna cerkev Marijinega
vnebovzetja v Kopru
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.

