6. VELIKONOČNA NEDELJA
dan / god

6. velikonočna

NEDELJA
n. turizma

22. 5. 2022

cerkev/ duh.

Korte

PONEDELJEK sv. Maver
Socerb, tržaški, muč.
TOREK
Marija Pomagaj

SREDA

ura

Korte
sv. Maver
sv. Rok

19.00 † Emil Rota in †† starši
19.00 za Lopezove
za Ksenijo, za zdravje in moč

18.00
†† Viktor, Orjana in Emilija
19.00
za družino, za spreobrnjenje

19.00 8. dan † Ivan Vrbanec, Osojna pot 4
† Cvetko Markovič

Beda Častitljivi, duh.

ČETRTEK
Gospodov
vnebohod
PETEK

Alojzij Grozde, muč.

SOBOTA
7. velikonočna

NEDELJA
29. 5. 2022

mašni namen

sv. Rok
8.00 za †† starše Simčič, Marija in Ivan
Korte
10.00 †† Franko Kleva in Andrej Mejak
sv. Maver 10.00 za družino Viler
sv. Maver 19.00 † Franc Lutar

sv. Maver 9.00 za zdravje Tima
KP stolnica 10.00 za papeža Frančiška
Korte
19.00 † Jan Odkorek, † Ana Odkorkova in †
sv. Maver
sv. Maver
Malija
sv. Maver
sv. Maver
Marija Ali.

sv. Rok
Korte

Jožef Krkoška
obl. † Dragan Meš
v zahvalo za 88. rojstni dan
8. dan † Albina Babič, Malija 48
† Albert Čič
17.30 v čast svetemu Jožefu, varuhu družine
19.00 vsi †† iz družine Jordan Starc

19.00
8.00
18.00
19.00

8.00 †† Amalija in Emilijo Kocjančič
9.00 za prvoobhajanca, v. čast Materi Božji od
zdravja

sv. Maver 10.00 †† Kristjan, Boris, Marjo, Olga, Aldo in
sv. Maver

Santina
19.00 za župnijsko družino

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 27. 5. 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). Dobrodošli tudi izven uradnih ur, na Vnebohod dopoldne po
sveti maši ne bom imel časa za pisarno, ker bom hitel v Koper na škofovo
praznovanje 10. obletnice odkar vodi našo škofijo. Drugače bom precej dosegljiv.
Bolje je prej poklicati. Priporočamo molitev za mir v svetu.
Kar se tiče covida se obnašajmo odgovorno in skrbimo za druge in tudi zase.
Sveto obhajilo delimo spet tako, da verniki prihajajo v vrstah. V cerkvi svetega
Mavra prihajajmo v eni vrsti po sredini cerkve in če je več delivcev levo in desno
pri stenah.

Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 19  22. – 29. maj 2022
Verouk = Kateheza:
Kateheza dobrega pastirja ima
reden verouk in zaključek s
sveto mašo za vse v soboto ob
17.30.
2. razred: zaključek in
spričevala v četrtek na vnebohod ob 17.30, pri rednem verouku.
3. in 4. razred: V sredo imajo še reden verouk. Zaključek veroučnega leta bodo
imeli v četrtek 16. junija, ko je praznik prvoobhajancev, saj praznujemo Sveto
Rešnje Telo in Kri
5. in 6. razred ima verouk v soboto 28. maja od 9h do 12h zaključno srečanje. V
ponedeljek verouk odpade, ker bo v soboto triurno srečanje.
V tem tednu zaključuje verouk 7. in 8. razred in sicer v četrtek na Vnebohod jim
bomo izročili spričevala pri sveti maši ob 19h. Verouk odpade.
9. razred je verouk zaključil.
Vse učence vabim da pridejo pred počitnicami k spovedi. Priložnost za spoved je
na prvi petek od 18h do 19h in tudi vsak petek eno uro pred sveto mašo.
Prvoobhajanci: Nekateri ste pridno hodili k drugemu tretjemu in naslednjim
obhajilom. Bravo. Prosim, če do konca maja vsi vrnete obleke, ki smo vam jih
posodili. In da živite v povezanosti z Jezusom in Cerkvijo tudi med počitnicami in
potem vse življenje.
Zaradi tega, ker je Svetilnik tudi župnijska kronika in da ne gre v pozabo, se letos
še posebej zahvalim Bogu za zelo povezano skupino staršev, ki ste vse lepo in
preprosto pripravili za praznik. Odkar je Covid, že nismo tako totalno počistili in
okrasili cerkve. Pa tudi vse drugo, do daril Snježani, Boženi in meni je bilo skrbno
pripravljeno in preprosto polno ljubezni. Zahvala katehistinji Snježani, ki je kljub
bolezni vse povezovala in usklajevala, da so bili otroci zelo lepo pripravljeni na prvo
spoved in prvo obhajilo. Več kot pol leta smo namreč imeli verouk na daleč, ostalo
z maskami in samo finiš je bil normalen. Prav poseben dar za župnijo je ob
prazniku letos bila sestra Božena. Petje, tako sem čutil, sploh ni bil nastop, ampak
molitev cele župnije za prvoobhajance in skupaj z njimi. Seveda zahvala tudi
pevskemu zboru, ki se je vključil na način podpore prazničnemu dogajanju. Moške
solze sreče so ena zadeva, ki ni pogosto v rabi. Ko gre za cerkev pa sploh ne.
Prejšnjo nedeljo sem imel priložnost gledati v oči mnogih očetov prvoobhajancev.
Hvaležen Gospodu tudi za lepoto tistega trenutka, ko solz nismo uspeli zadržati.
Vprašanje: V torek imamo posebni praznik Marije Kraljice Slovencev, ki ima svojo baziliko na Brezjah. Kako
imenujemo brezjansko Marijo?
a) Svetogorska Mati Božja; b) Marija Pomagaj; c) Kraljica Miru; d) Marija od zdravja;

Birma Korte: Ob Birmi v Kortah je generalni vikar napisal tole pismo:
Draga Nika in Matic, spoštovani starši in vsi župljani ter duhovnika Janez in
Luka.
Če se malo pošalim, potem lahko zapišem, da še nobena birma ni trajala
tako dolgo, kot ta vaša. Začela se je lani oktobra, končala pa se bo danes.
;-) . Niki in Maticu se je pripetilo kar nekaj stvari, da sta malo dlje počakala
na birmanski dan. Cenim njuno vztrajnost in upam, da je v tem času želja
po prejemu Svetega Duha še dozorela.
Ta razmik v dnevih birme pa tudi lepo pokaže, da nismo mi glavni pri tem,
kdaj Bog Oče komu pošlje Svetega Duha. Bog pripravi trenutke, da vstopi v
naše življenje takrat, ko je to najbolj prav. Trdno verjamem, da je najbolj
prav, da sta Nika in Matic pri birmi danes.
Gospod škof je pooblastil gospoda Luka, da danes podeli zakrament svete
birme.
Hkrati pa oba z njim z molitvijo spremljava tudi vaše občestvo, ko birmava v
drugih krajih naše škofije.
Želim vam lep praznični dogodek in predvsem želim, da bi doživeli živ stik z
Bogom.
Koper, 20. 5. 2022
Slavko Rebec
generalni vikar Škofije Koper

Birmanci 2021 Izola in Korte: Do konca meseca maja je čas, da se prijavite
za romanje v Asizi. Prijava velja z vplačilom 100,00€. Romanje bo od 17
avgusta do 20 avgusta. Prvi dan gremo v Mirabilandijo in se tam malo
zdivjamo. Potem si bomo privoščili Asizi s povezovanjem Frančiškove
zgodbe z našo zgodbo. Imeli bomo ene majhne duhovne vaje. V soboto se
vračamo preko La Verne. Rezervacija 100 €, se v primeru, da se premisliš
ne vrne. Primerno je, da botri pomagajo pri romanju. Kar bomo več porabili
denarja, bo iz župnijske blagajne, saj smo letos ob blagoslovu jedi nabrali
skoraj 900 evrov za mladinske programe v Cerkvi. V ceno je vključena
vstopnina v Mirabilandijo, prenočevanje in preprosta hrana.
Birmanci 2023: Svete maše v mesecu maju med tednom imajo šmarnično branje.
Vsaka maša s šmarnicami prinaša dvojne točke. Če pri šmarnicah še sodelujete je
to dodatna točka. Za tiste, ki ne razumejo raznih pik, ki jih podeljujejo trgovci, naj
povem, da gre za motivacijo, pri birmancih pa za osebno rast, ki je dokumentirana
s tem, da otroci zapisujejo svoje versko življenje. Razdelite si branje prošenj, lahko
tudi berila. Zgodba iz šmarnične knjige je na nek način vaša zadeva, se je pa za
vsako branje potrebno pripravit, povprašat sestre ali duhovnika glede neznanih
besed. Potrebno je nastaviti mikrofon in brati razločno in počasi. Za cerkev velja,
da nikoli ne beremo prepočasi in da je treba izgovoriti prav vse zapisane črke
razločno in glasno. Prednost imate tudi pri pobiranju miloščine v košarice med
darovanjem. Ministriranje pri sveti maši je posebna služba Jezusu in Cerkvi.

Danes predstavljamo Adem, dekle iz Etiopije, ki jo podpiramo
z botrstvom - in z molitvijo.
MIHIRET ADEM, rojstni dan: 8. 8. 2008
Adem živi skupaj s sestro in bratom v zelo revni družini. Hudo
bolan oče je priklenjen na posteljo in ne more delati. Mama je
brezposelna, vendar se zelo trudi preživljati družino. Deklica
potrebuje pomoč za hrano in nadaljevanje šolanja.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena
skupina Božjega usmiljenja.
Ob četrtkih imamo uro molitve pred Najsvetejšim eno uro pred sveto mašo.
Tudi za molitvene skupine velja covidna previdnost. Ob četrtkih je molitev
pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.

Molitev v tišini: Odločili smo se, da bo en dan v tednu možna tiha priprava na
sveto mašo.Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo.
Pred Najsvetejšim izrazimo gesto globokega spoštovanja in dejanje vere: "Gospod
verujem, da si tukaj, želim biti s teboj." Tiho sem. Utišam vse glasove v sebi. Zdaj
se posvetim Njemu, pogled ustavim na Jezusa v hostiji. Svojemu srcu pustim, da
spregovori, začenjam ljubiti Tistega, ki nas je prvi ljubil.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372. Nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski:
misijoni, za Karitas in za tisk. Pri Lurški Mariji, tam kjer se prižigajo lučke in nabiralnik
kjer piše za cerkev zbiramo za tekoče stroške in popravila pri cerkvah v župniji.
Župnija Korte, TRR: SI56 1970 0501 5349 155. Korte 73, 6310 Izola. Pozor! Župnija
Korte ima nov transakcijski račun
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, ali kdo
drug. Hvala za vaše darove in predvsem, ker molite za vaše duhovnike.

Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših
krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja.
Praznik obhajamo štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po svetopisemskem
izročilu po vstajenju štirideset dni prikazoval učencem in izbranim pričam, preden
je odšel v nebo (prim. Mr 16,19–20; Lk 24,50–53 in Apd 1,9–11).
Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom.
Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, in rekel: »Jaz sem z vami vse dni«.
Jezus je z nami: ko skupnost verujočih (Cerkev) moli ali poje, v Božji besedi,
zapisani v Svetem pismu, v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v
zakramentih ter na posebej očiten in izrazit način v zakramentu evharistije.
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: Razlika med šolo in življenjem:
V šoli se najprej učiš lekcij in nato pišeš test. V življenju te najprej doleti test iz katerega se naučiš novih lekcij.

