23. NEDELJA MED LETOM
dan / god

23. NEDELJA
med letom
ANGELSKA
5.9. 2021

cerkev/ duh.

ura

mašni namen

sv. Maver
Korte
sv. Maver

8.00 za žive in †† Zadnik in Rožanc
9.00 za župnijsko družino
10.00 za Primožič in Koradin, za zdravje in

sv. Maver

19.00 †† sestre Marija Olga in Suzana, dar

srečo

Giordana
19.00
8. dan † Maria Anna Černe, Nazorjeva 15
PONEDELJEK
18.00 ††Roža in Just Grbec
TOREK.
19.00 †† Dinka in Velimir Mikin
9.00 †† Črnac Anton, Marija, Marjan in ††
Kaligarič Ana, Peter in Atilij
SREDA
Loreto
15.30 v čast Materi Božji - italijanska sv. maša
Marijino rojstvo
Loreto
17.00 za žive in †† Jagodje - Dobrava
sv. Maver
19.00 † Karlo Turk
Korte
19.00 †† Anton Novak in Roža, Korte 115
sv.
Maver
19.00 8. dan † Giordana Lakošeljac, Dantejeva 43
ČETRTEK
za †† iz družine Mahne
sv. Maver
8.00 v zahvalo za 50 let poroke
PETEK
sv. Maver
19.00 † Dario Carboni
8. dan † Ana Zavec, Južna cesta 95
sv. Maver
19.00
SOBOTA
za vse mlade
8.00 †† iz družine Žužek
sv.
Maver
24. NEDELJA
Korte
10.00 †† Bruno, Lučina in Mariza Mejak
med letom
sv. Maver 10.00 8. dan † Branko Lakošeljac, Brkinska 9
12.9. 2021
sv. Maver 19.00 † Branko Mikolj
Pisarna: Uradne ure bodo v petek 10. 9. od 8.30 do 10h 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 zunaj na zvočniku, po
radiu Ognjišče, televiziji ali preko spleta.
V sredo je mali šmaren. Praznik Marijinega rojstva nas nagovarja naj stopamo po
poti te žene in matere iz nazareta. Naj v svojem življenju sprejemamo angelove
pobude. Naj živimo za brate in sestre in za Boga. Čestitke krajanom Jagodje –
Dobrava ob krajevnem prazniku. Naj Vsemogočni obilno trosi svoj blagoslov na ta
del naše občine, ki ga varuje Loretska Mati Božja.
Prihodnjo nedeljo bo sveta maša v Kortah ob 10h. Luka je odsoten, pater iz Pirana
pa ne more prej. Hvala če razumete.
sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver
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Verouk = Kateheza: V
Urnik
Dan, ura,
prvo srečanje
začetku
septembra
Kateheze
začnemo z veroukom.
od 3 – 5 let
sreda ali četrtek
1. ali 2.9. ob 16.30:
Poglejte
na
vpis skupaj s starši
KDP
16.30 – 18.00
razpredelnico
kdaj
1. razred
ponedeljek ali torek
6. ali 7.9. ob 16.30:
začne vaša skupina.
16.30 – 18.00
vpis skupaj s starši
KDP
Ker je v sedo praznik
2. razred
četrtek ob 17.30
2. 9. ob 17.30
vabim tretji in četrti
3.
razred
sreda
ob
17.30
15.9.2021
razred pa tudi druge
4.
razred
sreda
ob
16.30
15.9.2021
veroučence k sveti
ponedeljek
ob
maši
na
Loreto.
5. razred
6. 9. 2021
16.30
Seveda vabljeni na
ponedeljek ob
praznik k sveti maši
6. razred
6. 9.2021
17.30
tudi
drugi
otroci,
7. razred
posebno
birmanci.
četrtek ob 15.30
9. 9. ob 17.30
Prvo veroučno uro bo
8. razred
četrtek ob 17.30
9. 9.
vpis, ko se preverijo
9. razred
četretek ob 16.30
9. 9.
telefonske številke in
mladina
petek ob 20h
10. 9. ob 20.00
mail naslovi otrok in
odrasli
torek 19.45
21. 9. ob 19.45
staršev, da ne bi
Korte 1 - 7
torek ob 17.00
7. 9. ob 17.00
izgubili kontakta. Veseli
Korte
bomo, če bo uspelo
torek ob 18.00
7. 9. ob 18.00
birmanci
pred zaprtjem verouka
vsaj nekaj srečanj, da zberemo sveže kontakte in se malo uglasimo z otroki.
Verouk bomo imeli kolikor bo mogoče zunaj. V notranjosti cerkve in veroučnih
prostorov morajo otroci nositi maske. Maske niso obvezne za predšolske
otroke. Tudi kateheti nosimo zaščitne maske in smo vsi cepljeni.
Prihodnjo nedeljo 12. 9. bomo imeli katehetsko nedeljo.
Otroci so vabljeni da k sveti maši prinesejo šolske torbe, ki
jih bomo blagoslovili in molili posebej za blagoslov v novem
šolskem in veroučnem letu. Poleg otrok bomo blagoslovili
učitelje, katehete, nonote, starše in vse, ki si prizadevajo za
vzgojo in izobrazbo naših otrok. V Kortah bomo torbe in
šolarje blagoslovili nedeljo pozneje 19. 9.
Vprašanje: Z Besedo EFETA je v evangeliju, ki smo ga danes brali Jezus ozdravil ? a) Slepega.; b)Nemega; c)
paraplegika; d) tistega, ki je težko dihal zaradi korone;

BIRMANCI: Na župnijski spletni strani pod zavihkom verouk dobite Birmanska vprašanja
in druga navodila kako se je potrebno pripraviti na zadnje spraševanje. Nekateri ste se že
prijavili za spraševanje. Ne pozabite na verouk in potrudite se za zakrament spovedi.

Mladi vabljeni v Stično. Letošnje geslo je: »Utrdi moje korake«. Na sticna.net
dobite vse informacije o 40. jubilejnem srečanju mladih, ki bo v soboto 18.
septembra, ob 10.30-21.30 ure. Za zanimiv program je tokrat PCT pogoj. Na spletu
kupite vstopnico in naročite avtobusni prevoz z našega kraja. Po 12. 9. bodo
prijave na avtobusni prevoz zaprte, zato pohitite. (Če potrebujete pomoč, vam bom
pri tem z veseljem pomagal). Poleg spletne prijavnice pošljite sporočilo o prijavi
tudi župniku, ker vam bo župnija povrnila polovico zneska vplačanega ob prijavi in
zaradi informacij o avtobusnem prevozu.
Priprava na krst otrok: V četrtek 9.9. ob 20h bomo imeli pripravo na krst vašega otroka.
Priprava bo potekala po zoomu in jo vodim jaz – župnik Janez. Priprava bo potekala tri
zaporedne četrtke. Priprava obsega kratko razlago o tem kaj kristjani verujemo, kakšne so
naše dolžnosti in pravice, ko postanemo člani Cerkve in kako vzgajati
otroka za vero. Priprava na krst je obvezna pred krstom prvega otroka.
Ker med poletjem ni bilo priprav, smo nekatere otroke krstili z obljubo
staršev, da se bodo priprave udeležili v septembru.
Kdor se želi udeležiti priprave – lahko se udeležite priprave še pred
rojstvom otroka, lahko ste iz kakšne druge župnije, lahko imate že več
otrok pa bi želeli narediti še nekaj za vašega otroka… - naj se prijavi na mail:
zupnija.izola@rkc.si , da vam bom lahko poslal podatke za zoom. Priprave naj se udeležita
oba starša, lepo pa je, da pridejo zraven tudi botri.

Tečaj priprave na zakon: Tisti, ki se želite krščansko poročiti prihodnje leto imate
priložnost za tečaj za zakon, ki začne v petek 10. 9. ob 19.30 v župniji Koper –
sveti Marko. Potrebne so prijave : zupnija-kopersvetimarko@rkc.si .
Škofijski molitveni dan za duhovne poklice je 11. 09. 2021 na Sveti Gori. Prijaviti se je
potrebno pri župniku. Avtobus iz Izole odpelje ob 6.45. Cena prevoza je 15 €. Plača se
župniku. Nekaj župljanov iz IPO bo prejelo diplomo Katehetske pastoralne šole. Vsi
udeleženci morajo spolnjevati pogoje PCT (Prebolel/Cepljen/Testiran). Prijave zbiram do
srede 9. 9. Kljub pogoju PCT bo potrebno na avtobusu in v cerkvi nositi zaščitne maske.
Tudi če ne gremo na Sveto goro, priporočam molitev za duhovne poklice doma.
Tisk: Družina, Magnifikat

Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Uro molitve pred Najsvetejšim imamo ob četrtkih. Vedno pa dobrodošli za tiho osebno molitev. Tudi
za molitvene skupine velja pogoj: maska in razdalja
Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v
katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. Trenutno veljavna pravila
najdete na spletni strani: http://www.katoliska-cerkev.si/ . Zunaj cerkve niso potrebne
maske, če držimo razdaljo meter in pol. Zaščitne maske niso obvezne ( se pa priporočajo,
če so jih sposobni nositi) za otroke do 6. leta starosti. 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. Miloščino
izročite v nabiralnike ali nakažite na TRR
župnije. Tudi miloščina je znamenje
sodaritve svete maše.

NAŠI RAJNI:
Ana Zavec, Južna cesta 95, 76 let
Giordana Lakoseljac, Ddantejeva 43, 84 let
Maria Anna Černe, Nazorjeva 15, 84 let
Branko Lakošeljac, Brkinska 9, 71 let

†

Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv.
Gospod, daj jim večni pokoj!
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.
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.
Praznik Marijinega rojstva izvira iz Jeruzalema. Od
5. stoletja dalje so na ta dan obhajali spomin
posvetitve bazilike sv. Ane. Po izročilu naj bi na
njenem mestu stala hiša Joahima in Ane, Marijinih
staršev
Marijino življenje in poslanstvo je v najtesnejši
povezavi z njenim sinom, našim Gospodom Jezusom
Kristusom. Preko nje se je učlovečil in prišel na svet,
preko nje se je torej začelo naše odrešenje. Če pri
ostalih svetnikih praznujemo dan njihove zemeljske smrti, kot rojstni dan za nebesa, Cerkev
želi s praznovanjem zemeljskega rojstva Marije in Janeza Krstnika poudariti njuno
pomembno vlogo v pripravi odrešenja. Marijino rojstvo je nekakšen mejnik med Staro in
Novo zavezo.
Gre torej za skrivnost zgodovine odrešenja. Praznovanje rojstva Božje Matere nas
spominja, da je Oče od vekov pripravljal prihod svojega ljubljenega Sina in da je nanj skozi
stoletja pripravljal človeštvo.
Marijino telo je prvi živi tempelj Svetega Duha, v katerem more prebivati Odrešenik
človeštva. Marija je brez madeža izvirnega greha, zato njeno spočetje in rojstvo že
obljubljata novo stvarstvo, v katerem bomo rešeni teme greha in smrti.
Praznik Marijinega rojstva je za kristjane praznik veselja in upanja. Govori nam o prehodu
iz Stare zaveze v Novo, ki se dogaja v konkretnih okoliščinah. Ta prehod in rojstvo se
morata zgoditi v vsakem izmed nas, saj je vsak poklican, da Bogu ponudi svojo
razpoložljivost za prihod in delovanje Božjega Sina v njegovem življenju.
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: Sem šel zadnjič po dolgem času plavat na svetilnik. Potem pa nisem upal v vodo, ker je tam lajalo
kar nekaj morskih psov

