BINKOŠTNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

NEDELJA

sv. Rok
Korte

BINKOŠTI
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PONEDELJEK
Marija Mati Cerkve

TOREK
SREDA
ČETRTEK

Primož in Felicijan,
muč.

PETEK
SOBOTA

ura

mašni namen

8.00 † Marjan Rihtaršič
9.00 za družino Korenika, Jožef in Amalija,
Korte 1a

sv. Maver 10.00 † Matej Pacek
sv. Maver 19.00 ††Blaženka in Anton Štimec
za družino, za spreobrnjenje
za zdravje
† Karlo in Nina Sirotič
8. dan † Renato Fičur, Elvire Vatovec 5
8. dan † Marija Kaligarič, Cetore
†† Cunja

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

9.00
19.00
8.00
19.00
19.00
19.00

Korte
sv. Maver

19.00 †† iz družine Hrvatin, Korte 82a
19.00 30. dan † Veronika Šuštar in † Franc

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

8.00 v čast rožnovenski Materi Božji
19.00 vsi živi in †† iz družine Šav

sv. Rok

19.00 za duhovne poklice in svetost poklicanih
8.00 †† Reza, Vlado, Katica, Đurđa in vsi iz
družine Vukelja
††Marjo, Viktor, Ofelija in starši
†† iz družine Jakovljevič
19.00 †† Sergij, Karmen in vsi †† iz družine
Markuža

NEDELJA
Korte
9.00
Svete Trojice sv. Maver 10.00
12. 6. 2022

sv. Maver

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 10. 6. 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. Bolje je prej poklicati.
Priporočamo molitev za mir v svetu.
Kar se tiče covida se obnašajmo odgovorno in skrbimo za druge in tudi zase.
Zaščitne maske niso prepovedane, so pa učinkovite.
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. Vračamo se ob stebrih.
V soboto bo sveta maša pri svetem Mavru, ker je na Manziolijevem trgu bučno
zaradi praznika. Binkoštni ponedeljek je praznik Marije Matere Cerkve.
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.

Vprašanje: Danes je praznik Binkošti. Kdo je glavna oseba tega praznika? a) Oče; b) Sin; c) Sveti Duh; d)
Golob;

Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 21  5. – 12. junij 2022
Prvoobhajanci in 4. razred: Kar se
tiče verouka ste že na počitnicah.
Zaključek veroučnega leta bodo
imeli v četrtek 16. junija, ko je
praznik prvoobhajancev, saj
praznujemo Sveto Rešnje Telo in
Kri. Povabite tisti dan na
praznovanje tudi vaše starše.
Birmanci 2021 Izola in Korte:
Romanje bo saj smo zbrali kar 12
romarjev.
Zaradi ureditve prenočišča prosim
še za podatke: Ime priimek naslov,
datum rojstva in telefon na katerem
ste dosegljivi, če bi mi kaj manjkalo.
Napišite na mail.

Birmanci 2023: Pred počitnicami
priporočam še eno lepo spoved in
potem naj ne bo če se da, nobene
nedelje brez svete maše. Tudi
kakšna maša med tednom je lahko
lepa, posebno ko so z nami mladi iz
raznih župnij in oblikujejo
bogoslužja. Vestno zapisujte v
liturgični zvezek, kar spada h
krščanskemu življenju. Za počitnice
lahko dobite v naši knjižnici
kakšno lepo knjigo.

Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je
obljubil Svetega Duha, aleluja.
Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v
puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in
vekomaj. Amen.

Skavti iz Ankarana bodo naši gostje
prihodnjo nedeljo 12. 6. ob 10h.
Pridejo z namenom, da povabijo
medse še koga iz naše župnije.
Vabljeni otroci, ki prihodnje leto
hodijo vsaj v tretji razred. Lahko pa
tudi starejši in mladi. Ker gre za
mladinsko organizacijo je zgornja meja tam nekje pri 25 letu starosti

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. Ob četrtkih je
molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.
Molitev v tišini ob petkih: 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.

Za mesec Junij 2022 papež Frančišek priporoča: Molimo za krščanske
družine po vsem svetu, da bi na konkreten način živele zastonjskost ljubezni
in svetost v vsakdanjem življenju.
V družini so tri besede, ki jih je potrebno vedno ohranjati: smem?, hvala, oprosti.
Prek posnemanja Svete Družine smo poklicani ponovno odkriti vzgojno vrednost
družinskega jedra, saj ta zahteva utemeljitev v ljubezni, ki vedno prenavlja odnose
tako, da odpira obzorja upanja. V družini se lahko doživlja iskreno občestvo, ko je
ta hiša molitve, ko so čustva resna,
NAŠI RAJNI:
globoka in čista, ko odpuščanje
Renato Fičur, Elvire Vatovec 5, 76 let
prevlada nad nesoglasji, ko trdoto
Nataša Vugrinec, Jagodje 37, 78 let
vsakdanjega življenja mehča
Marija Kaligarič, Cetore 36, 92 let
medsebojna nežnost in jasno
Pierina
Valenta, Župančičeva 1, 89 let
sprejemanje Božje volje. Na takšen
način se družina odpre veselju, ki ga
Gospod, daj jim večni pokoj!
Bog podarja vsem tistim, ki znajo
dajati z veseljem. Istočasno pa najde duhovno moč, da se odpre navzven, k drugim,
v služenju bratom in sestram, k sodelovanju pri ustvarjanju vedno novega in
boljšega sveta in je zato sposobna postati prinašalka pozitivnih spodbud. Družina
evangelizira z zgledom življenja. Res je, da so v vsaki družini problemi, zaradi
katerih se včasih prepira. »Oče, prepiral sem se.« »Človeški smo, slabotni smo in
vsi se včasih prepiramo v družini.« Eno stvar bom rekel. Če se v družini prepiramo,
naj se ne konča dan, ne da bi se pomirili. »Prepiral sem se.« »Preden se konča dan,
se pomiri, saj je hladna vojna naslednjega dne zelo nevarna.«.
V družini so tri besede, ki jih je potrebno vedno ohranjati: Smem?, hvala, oprosti.
»Smem?«, da ne vstopam vsiljivo v življenje drugih, »smem?«, da lahko storim to
in to; se ti zdi, da lahko storim to. »Smem?«, je vedno zato, da nisem vsiljiv. Torej
»smem?« je prva beseda. »Hvala«. Številne pomoči in usluge, ki si jih naredimo v
družini, naj vedno spremlja zahvala: »Hvala.« Hvaležnost je kri plemenite duše.
»Hvala«. In potem je tista, ki jo je najtežje izgovoriti: »Oprosti«. Mi namreč vedno
počnemo slabe stvari in včasih, se kdo počuti prizadetega zaradi tega. »Oprosti mi,
oprosti mi!« Ne pozabite teh treh besed: »Smem?, hvala in oprosti.« Če so v
družini, v družinskem okolju te besede, gre družina dobro naprej.

†

Skupaj kot botri podpiramo tudi tega dečka iz Etiopije:
MIKI MELES, rojstni dan 12. 5. 2012
Desetletnega dečka je oče zapustil. Živi z mamo, ki je zelo revna in brez
službe. Zelo težko preživlja sina. Nima denarja, da bi ga poslala v
osnovno šolo, zato potrebuje pomoč.
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.
Prihodnjo nedeljo je miloščina za semenišče
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.

51. Romanje bolnikov in invalidov na Brezje: Tretjo soboto v juniju (18. 6) bo, kot
je že tradicionalno, potekalo romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje.
Imamo dovolj prijavljenih, da pride avtobus v Izolo. Avtobus odpelje iz Avtobusne
postaje ob 6.35. Prostovoljni prispevek za prevoz boste oddali na avtobusu.
Nove prijave v Izoli niso več mogoče.
Binkoštni ponedeljek, Marija Mati Cerkve in obletnica kronanja Svetogorske
Matere Božje:
Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in ženami molila v dvorani
zadnje večerje in prosila za dar Svetega Duha. Tako je postala mati prve krščanske
skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki se je oblikovala na binkoštni praznik.
Mater Cerkve, to je vsega krščanskega ljudstva, vernikov in pastirjev.
6. junija leta 1717 je pičenski škof msgr. Jurij Frančišek Ksaver de Marotti z
dovoljenjem iz Vatikana kronal milostno podobo Svetogorske Matere Božje. To je
bila šele druga, ki je dosegla čast kronanja zunaj italijanskih dežel.
Prva je bila kronana Marijina podoba na Trsatu leta 1715, tretja pa v septembru leta
1717 v Čestohovi. Marija s Svete Gore, kjer se je prikazala skoraj pred 500 leti, je
naročila postaviti svetišče, da bi molili in prek nje se je zgodilo mnogo čudežev.
Kraljica Svetogorska povezuje Italijane, Furlane, Slovence in je pomembna za
spravo narodov.
Romarji so s češčenjem milostne podobe, z molitvami, spokornimi in dobrodelnimi
dejanji in številnimi pesmimi vnaprej okronali za kraljico. Hoteli so reči: Ti bodi
naša Kraljica, bodi z nami, spremljaj, varuj nas in brani. Ravnali se bomo po
tvojem zgledu.
POD ČRTO: So mi rekli da je žganje odlično sredstvo za čiščenje v hiši. Povem vam da je to res, odkar ga uporabljam vse
izgleda bolj čisto.

