17. NEDELJA MED LETOM
dan / god

17. NEDELJA
MED LETOM
Krištofova nedelja
25. 7. 2021

PONEDELJEK

Joahim in Ana, starša

TOREK.
Gorazd, Kliment in drugi
uč. Cirila in Metoda

SREDA
ČETRTEK
Marta, Lazarjeva sestra

PETEK

Peter Krizolog, škof

SOBOTA
Ignacij Lojolski, duh.

18. NEDELJA
MED LETOM
1.8. 2021

PONEDELJEK

TOREK.
SREDA
Janez Marija Vianej,
arški župnik

ČETRTEK

Marija Snežna

prvi PETEK
Jezusova spr. na Gori

prva SOBOTA

Sikst II. Papež, muč.

cerkev/ duh.

ura

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Jakob
sv. Maver
sv. Maver
drugje

8.00
9.00
10.00
11.30
20.00

mašni namen
†† Elizabeta, Silvo in Sidon Humar
†† Jožef in Amalija Korenika, Korte 1a
za župnijsko družino
za zdravje in blagoslov – Jakob Umer
30. dan † Franko Gregorič

20.00 † Igor Apath
za duše v vicah

sv. Maver
drugje

20.00 30. dan † Elizabeta Mahne Glavina

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

20.00 †† iz družine Simčič

za zdravje, Cerkno

20.00
19.00
20.00
19.00
8.00
20.00
8.00
9.00
10.00
20.00

za svetega očeta
† Franc Lutar
v čast sv. Jožefu za žive in †† dobrotnike
za Uršo
v č. Svetemu Duhu, za pravo odločitev
†† Franc in Ivana Grbec ter Claudio Valle
za zdravje, za Barbaro in vse v družini
za nerojene otroke
†† Peter Žigante in Avgust Zagožen
†† iz druž.: Stopar, Krizma, Krivičič in Garbo

†† iz družine Jug, Malija 106,107
v č. M.B. za blagoslov: Nerina in Cveto
† Marjan Matjašič, dar Giordana
8.00 po namenu
20.00 8. dan † Milka Kocjančič in † Jože, Šolska 3
v zahvalo za družino
8.00
po namenu
20.00 † Milan in Ilija Kekič, dar sestra Marija
v čast sv. Kristini in svetemu Šarbelu
8.00 po namenu
20.00 †† Danijela Reja in mama Rozalija
za žive in †† Lavrič in Kljun
20.00 za nerojene otroke
v čast Materi Božji v zahvalo za prejete milosti

19.00 †† Frakarli
20.00 v zahvalo za zdravje in za zdravje
† sosed
8.00 za župnijsko družino
20.00 v čast sv. Jožefu za duševno in telesno
zdravje in razumevanje v hiši
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Pisarna: Zaradi dopusta prihodnjih 14
dni ne bo uradnih ur. Občasno bom
dosegljiv na telefonu. Ne bom bral
elektronske pošte. Bo pa vsak dan maša
v Izoli in kar nekaj tudi v Kortah.
Maševal bo Luka in tudi drugi duhovniki
ki so s svojimi skupinami na počitnicah
kot gostje naše župnije. 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 en meter. 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 udeleži svete maše po radiu Ognjišče, televiziji ali preko spleta. V Izoli in v
Kortah je možno biti pri maši na zvočniku pred cerkvijo. Povejte da ste zunaj, da si
vzamete kakšen stol v župnišču, 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. Upoštevanje navodil in cepljenje je eden od načinov, kako
kristjani izražamo ljubezen do bližnjega. Virus je za človeštvo priložnost, da se
povežemo in drug drugega še bolj spoštujemo. Da ne skrbimo samo zase ampak
tudi in predvsem za druge.
Svete maše, ki so napisane drugje bom maševal na dopustu. V soboto in v nedeljo
bom prekinil dopust, ker se poroči moja nečakinja in da malo pogledam kako
zadeve potekajo v Izoli in Kortah. Na dopustu ne bom daleč. Če bo primerno vreme
bom nekje v gorah, ki se predvsem pozimi vidijo iz Izole od daleč čez morje.
BIRMANCI: Zanima me, kako se v tem času pripravljate na prejem zakramenta
potrditve v veri. Vaše osebno delo in osebno ras v veri zapišite v liturgični zvezek.
Vprašanje: Na stropu Kortežanske župnijske cerkve je upodobljen dogodek iz praznika, ki ga praznujemo v
prihodnjih dneh. Za kateri praznik gre? a) Sveta Ana ; b) Marija Snežna; c) Jezusova spremenitev na gori ; d)
Papež sikst II. (Podobe, ki ni v Kortah najdemo v Izoli)

19. NEDELJA
MED LETOM
8.8. 2021

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

8.00
9.00
10.00
12.00
20.00

V nedeljo 25. 7. 2021 ob 11.30 bo v cerkvi
svetega Jakoba na Šaredu sveta maša. Po sveti
maši bomo tam imeli tudi otvoritev razstave
slikarke CECILIJE GRBEC. Razstava bo
odprta do 15, avgusta. Odprta bo ob sobotah in
nedeljah od 17h do 19h. Več o razstavi in
umetnici je v posebni zgibanki.

za župnijsko družino
v čast Kraljici Miru
† Zvezda Ražman in † oče Gverino Rojc
za novokrščenko in njeno družino
za žive in †† iz družine Zornada

Svetovni dan starih staršev in ostarelih
Da ne bi bili ostareli pozabljeni, je papež Frančišek ustanovil Svetovni dan starih
staršev in ostarelih, ki ga bomo v vsej Cerkvi obhajali na četrto nedeljo v
juliju,(letos 25. 7. 2021) torej v bližini praznika sv. Joahima in Ane.
Na starostnike sveti oče, ne da bi skrival, da tudi sam spada v tretje življenjsko
obdobje, pogosto spominja ter izpostavlja njihovo nenadomestljivo vlogo v družbi
in družini. So zaloga modrosti. So spomin, ki zagotavlja prihodnost.
Danes, 25. julija, obhajamo Krištofovo nedeljo. Na ta dan tudi poteka vozniška akcija MIVA
za nakup novih vozil za naše misijonarje.
Letos smo pripravili tudi nalepke za otroke, da bodo z zavetnikom potovanj opremili svoje
skiroje in kolesa. V Župnijah vsako leto za pomoč mobilnosti misijonarjev zberemo nad 1000
evrov. Hvala tudi za vaš letošnji dar. Svoj dar, cent za vsak srečno prevožen kilometer (ali
desetino centa) lahko oddate v katerikoli nabiralnik v cerkvi, razen nabiralnika za verski tisk.
Hvala ker tako omogočate da božja beseda in Jezusova ljubezen prodre v najbolj zakotne
kotičke te naše zemlje.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Čez počitnice nimamo izpostavljeno Najsvetejše ob četrtkih. Vedno pa dobrodošli za tiho osebno
molitev.
Združenje Delavnice molitve in življenja vabimo na virtualni odmik za zakonske pare, ki bo
potekal 6.-13. 8. 2021. Iskali bomo pot, ki nam bo pomagala doseči srečnejši zakon.
S tem vabilom vabimo zakonce, da doma (lahko tudi na dopustu) živite ta odmik, ki se
imenuje "Za srečen zakon". Potek je zelo preprost: vsak dan si vzameta čas in se ob
prejetem gradivu pogovorita (približno 1 uro). Vsak par bo 8 dni zapored dostopal do gradiva
preko spletne strani dmz.si. Geslo za dostop boste prejeli dan pred začetkom.
Za spletno prijavo kliknite na: PRIJAVNICA "Za srečen zakon". PRIJAVE ZBIRAMO DO 4. 8.
2021. Za pojasnila in dodatne informacije nam pišite na info@dmz.si.
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 najdete na spletni strani: http://www.katoliskacerkev.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.
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. 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 in 32 novih knjig založbe Ognjišče….

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.
* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v mesecu avgustu iz župnijske cerkve sv. Marka v
Kopru ob 19h.
* Svete maše so na TV Exodus ob delavnik ob 6h, 12h, 18h in 24h, ob nedeljah pa ob 8.30,
12h, 13h, 18h in 19h.
* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.
* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za bolnike. Tokrat bo 21.
avgusta ob 21. uri.
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: Največji mož, ki je kdajkoli hodil po zemlji je imel samo 12 sledilcev ….

