14. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

ura

sv. Rok
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
9.00
10.00
20.00

14. NEDELJA
med letom
3. 7. 2022
PONEDELJEK sv. Maver
Urh, škof

mašni namen

†† Benčič, Ipsa, Vižintin, Cotič in Meti
†† Karnjel in Rakar
za družino Viler, za zdravje
za župnijsko družino
8. dan † Erna Samsa, OF 11
20.00
†† Danica Glavaš in Jelka Martinovič

TOREK

Irenej Lyonski, škof, muč.

SREDA

Marija Goretti, muč.

ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
15. NEDELJA
med letom
10. 7. 2022
PONEDELJEK

sv. Rok

20.00 za družino Kekič, za starše in brate

8. dan † Miranda Babič in Julijan, Kraška
10b
Korte
19.00 †† Jan Odkorek, Ana Odkorkova in Jožef
Krkoška
sv. Maver 20.00 8. dan † Anka Božić, ob Progi 14
Marija Aliet. 20.00 za zdravje, za družino Bremec

sv. Maver

20.00

sv. Rok
8.00 † Janez Dolinar
Korte
9.00 †† Gvido Kaligarič in Marija, Cetore 36
sv. Maver 10.00 za družino Mahne, za ††
sv. Maver 20.00 v čast Materi Božji za zdravje, Pierina
Korte

19.00 8. dan † Ernesta Grbec, Korte 62

Mohor, škof in Fortunat
diakon, muč.

sv. Maver

20.00 8. dan † Bazilij Skrt, Morova 21

SREDA
ČETRTEK
PETEK

sv. Rok
Korte
sv. Maver

20.00 †† iz druž. Štuva, Antonac in starši Furlan
20.00 †† Mara, Anto Jukić in Darijo Ivić

sv. Maver

20.00 po namenu

Benedikt, opat

TOREK

Bonaventura, škof, c. uč.

SOBOTA

Karmelska Mati Božja

16. NEDELJA
med letom
17. 7. 2022

†† starši Roža in Ivan Panger

†† Vončina Francka, Adolf, Edvard,

Marija Aliet. 20.00
Marija

sv. Rok
8.00 v čast Materi Božji, Poropat
Korte
9.00 †† Kaligarič Marija, Venčeslav in Armido
Malija
11.00 †† Feručo Kleva in †† Bernardi in Kleva
sv. Maver 10.00 †† Friderik Bremec, Nada, Marija in Izidor
sv. Maver 20.00 za mlade družine

PONEDELJEK sv. Maver
Elij iz Koštabone

20.00 za družino, za spreobrnjenje
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TOREK
SREDA
20. 7. 2022
ČETRTEK
PETEK

sv. Maver
sv. Rok

Marija Magdalena,

sv. Maver
Korte
sv. Maver

SOBOTA

sv. Maver

Brigita švedska, red.

20.00 za nerojene otroke
20.00 †† Ana in Ludvik Samec
20.00 †† Milka in Jožef Kocjančič
19.00 † Emil Jerebica
20.00 † Silvester Babič

8.00 za nerojene otroke

17. NEDELJA sv. Rok 8.00
Korte
med letom
9.00
sv.
Maver
10.00
Krištofova ned.
sv.
Maver
20.00
24. 7. 2022

za župnijsko družino
†† starši Maria in Giuseppe Labinjan
† Ciril Skrt
† Čano Dekovič

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 22 7. od 8.00 do 10h.
Do torka 19. 7. bom v Kolumbiji na seminarju in konferenco katoliških skavtskih
organizacij iz celega sveta. V času ko bom čez lužo ne bom dosegljiv. Karkoli je
potrebno uredite drugače. Pogrebe bo uredil Tihomir 041 639 263. Pokličite ga, da
se srečate v pisarni, ker ne sme imeti pogreba, dokler niso vpisani podatki, ki jih
potrebujemo za mrliško knjigo. Gospod Luka, naš duhovni pomočnik ne more
imeti pogrebov, ker je v službi in je prost šele po 17. uri. Tudi on bo kar nekaj
odsoten v dneh pred nami. Za bolniško maziljenje ali kaj drugega nujnega, spoved
in podobno bo uredil Luka v večernem času ali kdo od sosednjih župnikov. Hvala
duhovnikom iz Slovenj Gradca, ki bodo poskrbeli za nedeljske svete maše v moji
oz Lukovi odsotnosti. Hvala g. Matjažu Kravosu, župniku iz Sečovelj ki bo
maševal dvakrat v Izoli in enkrat v Kortah. Tako bodo v župniji skoraj vse svete
maše, bodite pa pozorni na uro in kraj, da se ne boste po nepotrebnem jezili name,
ker boste prišli pred zaprto cerkev. Tisti ki se veliko jezi počasi postaja grd, jaz pa
si želim lepih vernikov. Lahko verjamete, da duhovniki naredimo največ kar je
mogoče. Prišel bo čas, ko ne bo niti diakona za cerkvene pogrebe, in bodo to
opravljali laiki. Letos nimamo nobenega novomašnika in prihodnje leto tudi ne v
celi škofiji. Kar pogosto objavim kakšno sveto mašo za nove duhovne poklice in za
svetost poklicanih. Ko je objavljen tak mašni namen, običajno pri sveti maši ni
pretirane gneče. Sprašujem se, ali to pomeni da si več duhovnikov, redovnic,
redovnikov niti ne želimo???
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. Opazil sem, da nekdo redno
ukrade razkužila v cerkvi svetega Mavra. Ne vem ali ga kdo potrebuje toliko, ali
gre za kakšno protivirusno
NAŠI RAJNI:
ideologijo. Razkužilo je še vedno
učinkovita zaščita pred koronovirusi
Bazilij Skrt, Morova 21, 88 let
pa tudi drugimi boleznimi, ki se
Anka Božić, Ob progi 14, 74 let
prenašajo na stik. Razkužila bodo
Erna Samsa, OF 11, 88 let
na vratih še na razpolago, ne bomo
Miranda Babič, Kraška 10b, 85 let
pa kontrorirali, če se kdo ne želi
Gospod, daj jim večni pokoj!
razkužiti.

†

Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega
usmiljenja.
Ob četrtkih imamo uro molitve pred sveto mašo. Ob četrtkih je molitev pri odprtem
tabernaklju tudi v Kortah.
Za obe molitvi ne moremo zagotavljati, da bo izpostavljeno Najsvetejše. Lahko pa nekdo
odpre cerkev in vemo, da nas Jezus posluša za vratci tabernaklja.
Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred
Najsvetejšim.
Zelo se bomo potrudili, da bi ob petkih bilo izpostavljeno Najsvetejše v češčenje.
Načeloma je tiste pol ure tudi priložnost za sveto spoved.
Naši posvojeni otroci. Za to koledarsko leto smo za naše
otroke, ki jih predstavljamo tukaj že poravnali šolnino in
skledo riža. Darove, ki jih mnogi izročite meni osebno ali
na župnijski račun bomo uporabili za prihodnje
koledarsko leto. Izobrazba je najboljši način pri skrbi za
lačne in delu za mir v svetu.

Nismo še končali s predstavitvijo vseh otrok, ki jih
podpiramo z molitvijo in botrstvom. Največ jih prihaja iz
Etiopije - tako tudi tale deček, ki ga bomo spoznali danes:
YABESIRA DEMESE, rojstni dan 13. 1. 2010
Demese živi z očetom, bratom in sestro. Mama je umrla v
prometni nesreči. So zelo revni, saj je oče brezposeln in
težko preživlja svojo družino. Deček potrebuje pomoč za hrano in nadaljevanje
šolanja.

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: Sveti Krištof je zavetnik popotnikov in misijonarjev, ker je po zgodbi čez deročo reko nosil samega
Jezusa. Upodabljajo Jezusa otroka na ramenih močnega moža. Jezus drži v rokah celo zemeljsko kroglo.
Orjaški Krištof stopa čez razburkane valove. Kaj pomeni ime Krištof ? a) lepo oblečen ( po stri govorici je
»štofa« obleka; b) Vročekrvnež ( v reki ga ni zeblo); c) Kristonosec; d) Raziskovalec rek

Danes v nedeljo 3. julija je nabirka pri vseh svetih mašah za »Petrov novčič«. To je dar, ki
ga izročimo direktno svetemu sedežu za delovanje in prosto razporeditev. To je tudi edina
stvar, ki jo vsako leto damo preko škofije v Vatikan in tko se smemo imenovati katoliška
Cerkev povezana s papežem.
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.
Danes lahko izročite darove tudi za svete maše, ki jih bo maševal duhovnik Ambrozij. To je
mlad duhovnik iz Senegala, ki je na obisku pri sestri Poloni in v Sloveniji
Koncerta v cerkvi svete Marije Alietske: v Četrtek 7. julija ob 21h vokalna skupina Elnor.
Naslov koncerta : Iz večnih zavez
Davide Melzani, Študent na univerzi v Trentu (F. Bomporti Conservatory Italiy.)
Koncert na klasični kitari. 15. julij 2022 ob
God sv. Krištofa letos pade na nedeljo, 24. julija 2022, in v Sloveniji bomo tradicionalno
obhajali Krištofovo nedeljo, posvečeno voznikom, blagoslovu vozil, prošnji za srečno
vožnjo in zbiranju sredstev v okviru misijonske vozniške akcije MIVA.
Akcija MIVA letos vstopa že v 35. leto, je dobro usidrana med slovenskimi verniki in
hvaležni bomo, če jo podprete tudi v prihodnje.
Ustanova Miva-Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica
svetovne Mive, že več desetletij zbira sredstva za prevozna sredstva v misijonihNaj vas
geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti vsako leto spomni na lepe
trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s
tistimi, ki jim bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje in vrnil zdravje, omogočil pot v
šolo, do misijona, pripeljal misijonarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo misijonarja, zvozil
gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer .
Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu
Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh
našega življenja.
Krištofova nedelja nas tako povezuje z božjo dobroto in božjim varstvom. Naša dobrota pa
objema misijonarje in ljudi v misijonskih deželah.
24. julija po vseh svetih mašah bomo stopili iz cerkve in blagoslovili avtomobile, kamijone,
traktorje, motorje, kolesa, skiroje in druga prevozna sredstva. Tista ki bodo ob cerkvah ali
pa doma parkirana. Za blagoslov ni ovire v razdalji, da ne bi dosegel, komur je namenjen.
In namenjen je predvsem šoferjem in vsem udeležencem v prometu. Ob blagoslovu boste
lahko izročili svoj dar za vse srečno prevožene kilometre, da bodo naši misijonarji tudi
srečno in varno prinašali Jezusa v vse kraje sveta.
POD ČRTO: Šefe, tako slabo plačo imam, da se še poročiti ne morem!" "Ne sekirajte se. Čez nekaj let mi boste zaradi tega
rekli hvala.

