12. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

ura

12. NEDELJA sv. Rok 8.00
Korte
med letom
9.00
sv. Maver 10.00
19. 6. 2022
PONEDELJEK
TOREK

mašni namen

†† Matija in Marija Babič
†† Calligaris in Angioi, Cetore 19
1. obl. † Anita Hrvatin in † Erminij

Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 23  19. – 26. junij 2022

Vzemi vsak dan
vsakodnevni križ in
nariši ljubezen

Alojzij Gonzaga, redovnik

SREDA

Janez Fisher in Tomaž
More, mučenca

ČETRTEK

Korte
sv. Rok

19.00 †† Matija in Ana Grbec, Korte 15
20.00 v čast Materi Božji, Poropat

sv. Maver
sv. Maver

8.00 za domovino
20.00 30. dan † Nataša Vugrinec, Jagodje 37

PETEK

sv. Maver

8.00

Srce Jezusovo

sv. Maver

Rojstvo Janeza
Krstnika

SOBOTA
Marijino
brezmadežno srce

13. NEDELJA
med letom
26. 6. 2022

vsi †† iz Donje Motičine, ki so pokopani
v Izoli
20.00 † Ivo Jakovljevič

sv. Maver 8.00 †† Anica in Valerij Furlan
Marija Alie. 20.00 †† Pirc

sv. Rok
8.00 za † Marjeto in ožje sorodnike
Korte
9.00 †† Karnjel in Rakar
sv. Maver 10.00 za družino Lovrečič
sv. Maver 20.00 †† Blaženka in Anton Štimec

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 24. 6. od 8.30 do 10h.
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 ponedeljek in v torek ne bo svete maše v župnijah, ker z Lukom ne moreva. Sva
v šoli za duhovnike, ki delajo pri skavtih
V soboto je dan državnosti. V tednu pred nami priporočam molitev za domovino in
njene voditelje. Na praznik Janeza Krstnika, v četrtek zjutraj bo tudi sveta maša za
domovino.
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: Svetniki. Svetnika praznujemo običajno na dan ko je umrl, oziroma se je rodil za nebesa. Pri
nekaterih pa praznujemo tudi rojstni dan. Obkroži tri pravilne odgovore? a) Sveti Janez Krstnik; b) Jezus;
c) Devica Marija ; d) Sveti Alojzij Gonzaga

(Prim Lk 9, 18. – 24)
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.
Dobil sem podatke samo od enega romarja, ne morem narediti bookinga brez
podatkov.

Birmanci 2023: Hvala tistim, ki ste pripravili in pospravili oltar in sodelovali pri
procesiji. Vaše delo v župniji je zelo pomembno. Če si sami najdete kakšno
prostovoljno delo v župniji in to zapišete v liturgični zvezek, dobite točke. Kadar
imate nalogo, tudi dobite točke. Če pri nalogi ne sodelujete dobite pa minus točke.
Vaša naloga je da vsi napišete kako ste sodelovali pri postavljanju oltarja in
procesiji na zapovedan praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Oziroma zapišite
kao da niste sodelovali, če niste, ker se bom potem na spraševanju odločil za število
plus oz minus točk ob tej preprosti nalogi.

Vabljeni na srečanje družin!
Od srede, 22. do nedelje, 26. junija bo potekalo svetovno srečanje družin. Srečanje se bo
odvijalo pod naslovom: Družinska ljubezen: poklicanost in pot svetosti.
Srečanja bodo po škofijah in v Rimu. Srečanje v Rimu spremljamo lahko tudi po medijih.
Pri nas v koprski škofiji bo srečanje v soboto, 25. junija v Kopru pri svetem Marku.
Srečanje se bo začelo z zbiranjem ob 16h, ob 16,30h molitvena ura za družine in ob 17h
sveta maša, ki jo bo vodil g. škof Jurij Bizjak.
Po maši bo sledilo še družabno srečanje!

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.
Katehetsko pastoralna šola
V prihodnjem študijskem letu spet razpisujemo I. STOPNJO KPŠ in s tem
odpiramo vpis v I. letnik. Na razpolago sta dve možnosti: Nova Gorica ali Koper. Da
bo odločitev glede lokacije lažja, vam posredujem povezavo za informativne prijave.
Za izvedbo potrebujemo 20 prijav.
Dodajam, da je I. stopnja zanimiva tudi za tiste, ki jih teologija in Cerkev zanimata
osebno, in ne, ker bi si želeli postati katehisti-nje. Torej: možno je končati samo I.
stopnjo in biti s tem zadovoljen :) Želja je, da vsebine KPŠ dosežejo čim več laikov.
Informativne prijave za I. stopnjo KPŠ: https://forms.gle/gutc6ciDUJbh7Fg88
Poleg tega pa na nacionalni ravni pripravljamo izvedbo BIBLIČNE SMERI, pri
kateri sodeluje kar nekaj primorskih duhovnikov in zna biti za marsikoga zanimiva.
Tudi zato, ker za vpis ni potrebna končana I. stopnja:
Informacije o biblični smeri KPŠ: https://kps.rkc.si/biblicna22-24/
Informativne prijave za biblično smer: https://forms.gle/kqQoNMQX1sVXbEYr8

Naši posvojeni otroci
Tokrat vam predstavljamo deklico iz Etiopije. Tudi
ona je naša "posvojenka" pri projektu Botrstvo.
NETSANET FIKADU, rojstni dan 6. 2. 2009
Fikadu izhaja iz zelo revne družine. Ima enega
brata. Oba starša sta brezposelna in težko
vzdržujeta družino. Deklica potrebuje pomoč za
nakup hrane in plačilo šolanja.
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.
12. 6. je bila miloščina za semenišče: V Izoli se je zbralo 753,50 €, v Kortah 100,36 €.
Zahvala za vaše darove. Ko gre za podporo semenišča in kakšne misijonske zadeve ste še
posebej radodarni. Prosimo gospodarja žetve naj pošlje delavcev na svojo žetev. Bodimo
velikodušni tudi v molitvah.
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.

Sv. Nazarij
18. junija v Kopru praznujejo praznik sv. Nazarija, zavetnika mesta in prvega škofa v Kopru.
Mesto Koper po starem izročilu danes obhaja god svojega zavetnika svetega Nazarija, ki
naj bi bil prvi škof tega mesta. Vsa koprska škofija se na današnji dan spominja posvetitve
koprske stolnice. Stolnica je "mati vseh cerkva v škofiji", ker je v njej sedež stol škofa,
prvega učitelja vere in prvega pastirja božjega ljudstva v krajevni Cerkvi, ki je del vesoljne
Kristusove Cerkve. Prva koprska stolnica naj bi bila na tem mestu zgrajena že v 9. stoletju.
Zunanjščina in notranjščina, zlasti pa arheološka izkopavanja v novejšem času, pričajo, da
so jo večkrat prezidavah. Sedanjo obliko in velikost je dobila v prvi polovici 18. stoletja.
Koprska stolnica je bila vedno posvečena Marijinemu vnebovzetju, kot mnogo najstarejših
cerkva na slovenskih tleh. Sveti Nazarij pa je bil vedno češčen kot zavetnik mesta. Po
izročilu, ki ga sprejemajo skoraj vsi krajevni zgodovinarji, je oglejski patriarh Štefan, ko je
uvidel, da ne zmore več sam voditi škofije, ker je s širjenjem krščanstva proti vzhodu vedno
bolj rasla, ustregel vernikom v teh krajih: na priporočilo cesarja Justina I. je prosil papeža
Janeza I., naj dovoli, da si večja mesta v Istri izberejo lastnega škofa. Izvolili so jih šest, med
njimi Nazarija za mesto Kapris ali Egido v Tržaškem zalivu.
Izročilo ve povedati celo to, da je bil Nazarij rojen med letoma 470 in 480 v kraju Elpidum v
okolici mesta; nekateri menijo, da v sedanjem Borštu. Za škofa je bil posvečen leta 524,
novoustanovljeno škofijo pa naj bi vodil 33 let. Umrl je pred letom 557 in bil pokopan v
svoji stolni cerkvi Matere božje. Pred napadi barbarskih narodov so njegove posmrtne
ostanke skrili. Odkrili so jih več stoletij pozneje, ko se je nekdanji Kapris ali Kaprarija
preimenoval v Justinopolis (po bizantinskem cesarju Justinu II.).
V 12. stoletju je mesto prišlo pod Benečane in vedno bolj se je uveljavljalo ime Capodistria
("glava Istre"). Leta 1380 so Genovežani mesto oplenili in odnesli v Genovo tudi relikvije
sv. Nazarija. Šele leta 1422 je koprski škof Jeremija Pola dosegel, da so jih vrnili. Shranjeni
so v marmornatem sarkofagu za škofovim sedežem. Na njem je v latinščini napisano: »To
domovino ohranjaj in vodi, sveti Nazarij, ki veljaš za očeta in varuha Justinovega mesta.«

Papež Frančišek:
Vračam se k temi, ki sem jo v teh katehezah že večkrat ponovil: zdi se, da ta
kultura odmetavanja odstranjuje ostarele ljudi. Da, ne ubije jih, vendar jih družbeno
izbriše, kot da bi bili breme, ki ga je treba nositi naprej: bolje jih je skriti. To je
izdaja lastne človeškosti, to je najbolj grda stvar, to je izbiranje življenja glede na
koristnost, mladost in ne glede na življenje, kakršno je, z modrostjo starih, z
mejami starih. Starejši nam lahko veliko dajo: imajo modrost življenja. Toliko nas
lahko naučijo: zato moramo že otroke učiti, da bodo skrbeli zanje, da bodo hodili k
starim staršem. Pogovor med mladimi, otroki in starimi starši je temeljnega
pomena, je temeljnega pomena za družbo, je temeljnega pomena za Cerkev, je
temeljnega pomena za zdravje življenja. Kjer ni pogovora med mladimi in starimi,
nekaj manjka in raste generacija brez preteklosti, torej brez korenin.
vir: R. Vatikan
POD ČRTO: Župnik prepričuje zdravnika o tem, kdaj se začne življenje: “Življenje se začne s spočetjem!”
Zdravnik ugovarja: “Jaz pa mislim, da se prične s porodom.”
Ker se ne moreta dogovoriti, povprašata za mnenje mimoidočo žensko z bogatimi izkušnjami. Izstreli kot iz puške: “Draga
moja, noben nima prav. Življenje se začne, ko otroci odidejo od doma in mož umre!”

