
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

17. NEDELJA 
med letom  

Krištofova ned. 
24. 7. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
20.00 

za župnijsko družino 

†† starši Maria in Giuseppe Labinjan 

† Ciril Skrt 

† Čano Dekovič 

PONEDELJEK 
Jakob starejši, 

apostol 
sv. Maver 20.00 

8. dan † Lucijana Zadnik 

†† Jakob Umer in Ana 

TOREK 
Joahim in Ana, starši 

dev. Marije  .

sv Maver 
 

sv. Maver 

8.00 
 

20.00 

†† iz družine Bertoncelj 

za nerojene otroke 

8. dan † Boris Poropat, IX. korpus 7 

SREDA  
Gorazd, Kliment in 

učenci Cirila in 
 Metoda.

sv. Maver 
sv. Rok 

8.00 
20.00 

za potreben dež in primerno vreme 

za † Ludvika in starše 

ČETRTEK 

sv. Maver 

 
sv. Maver 

 

8.00 

 
20.00 
 

†† Erminio, Valerio in Gisela Jugovac in 

†† Frančeška in Ivan Denič 
za  mir in Božji blagoslov v družini in v hiši 

†† Marija in Andrej Zeka 

PETEK  
 Marta, Marija in Lazar

Korte  
sv. Maver 

 

19.00 
20.00 
 

za družino Prankarli 

† Franc Lutar 

8. dan † Zvonimir Kovačič, OF 16 

SOBOTA  Marija Aliet. 20.00 

za vse †† Babič in Knez iz Smokvice in  † 

Miranda 

v čast sv. Florjanu, naj nas varuje časnega 

in večnega ognja 

18. NEDELJA 
med letom 
31. 7. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
 

sv. Maver 
 

8.00 
9.00 
10.00 

 
20.00 

za župnijo 

†† Ana Kaligarič in Alojz 

†† Benčič Slavko, Venčeslava in 

Vavpotič Franjo in Marjan 

†† Marija in Renato Krampf 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 29. 7. od 8.00 do 10h.  
 

V tednu pred nami sta dva imenitna praznika, ki sicer nista zapovedana, gre pa za 

mogočne priprošnjike v nebesih. V ponedeljek goduje sveti Jakob, v torek pa sveta 

Joahim in Ana, starša device Marije.  Priporočamo molitev za mir v svetu. 
 

Vprašanje:  Sveti Krištof je zavetnik popotnikov in misijonarjev, ker je po zgodbi čez deročo reko nosil samega 
Jezusa. Na svetega Krištofa postanemo tudi mi nosilci Jezusa v »divje« kraje tega sveta, tako da za misijonarje 
poskrbimo in darujemo za ?   a) skledo riža za lačne otroke;     b) prevozna sredstva v zahvalo za vse prevožene 
kilometre;  c) za to da zgradimo novo župnijo v kakšni odročni državi; d) šolanje otrok v krajih kjer ni šole.  
 

 Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 26   24. – 31. julij  2022 

 

V torek sem se vrnil 

s Kolumbije živ in 

zdrav. Prvi teden 

smo imeli 

konferenco 

katoliških skavtskih 

organizacij ICCS 

katere člani smo 

tudi Slovenci. Na 

sliki je tudi 

Slovenka Urška s 

hčerko in Poljakinja 

Tereza, ki je bila 

izvoljena za 

voditeljico evropske 

regije v tej svetovni 

skavtski organizaciji. Po končani konferenci so nam Kolumbijci pripravili še nekaj 

ogledov po njihovi deželi. Pridelava sladkorja iz Trsa nekdaj in danes, malo 

zgodovine od osvajanja do piratov in tako naprej. Nekaj zadnjih dni smo preživeli 

še na otoku Sant Andres, ki je del Kolumbije visoko v Karibskem morju. Namen 

konference in druženja je bil, da bi bili kristjani še bolj pogumni pri življenjskih 

izbirah. In da bi še z večjo vnemo skrbeli za krščansko vzgojo mladih in kako jih 

usposabljati za življenje v sodobnem svetu s ponosom, da so kristjani in s 

sposobnostjo medreligijskega 

dialoga.  
 

Kar se tiče covida se obnašajmo 

odgovorno in skrbimo za druge in 

tudi zase.  Zaščitne maske niso 

prepovedane, so pa učinkovite.  

Razkužilo je še vedno učinkovita 

zaščita pred koronovirusi pa tudi 

drugimi boleznimi, ki se prenašajo na 

stik. Razkužila bodo na vratih še na 

razpolago, ne bomo pa kontrorirali, 

če se kdo ne želi razkužiti.  

† 

 

NAŠI RAJNI:  
 

Marija Merlič, OF 11, 76 let 

Lucijana Zadnik, Okt. revol. 10a, 92 let 

Marija Pušnar, Koper, 90 let 

Boris Poropat, IX. korpus 7, 60 let 

Marjeta Žnidarčič, Vrtna 3, 91 let 

Marija Korenika, Korte 113, 68 let 

Zvonimir Kovačević, OF 16, 89 let 

Emil Ražman, Pittonijeva 5, 79 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 

 

17. NEDELJA MED LETOM 



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.  
 

Prve dni avgusta grem župnik Janez s kombijem v Ukrajino. Tam delujejo blizu 

madžarske meje v Krpatih slovenske Marijine sestre in jim peljem pomoč, ter 

kakšen dan kaj pomagam. Sestre oskrbujejo mnoge družine in starejše begunce iz 

vzhodnega dela Ukrajine zdravstveno in z vsem kar potrebujejo, oz s tistim kar jim 

lahko dajo. Priložnost da naredite kaj zoper vojno in za mir med narodi je tudi v 

tem, da dodate kaj v kombi. Tako se glasi njihovo sporočilo:   
V Ukrajini še vedno primanjkuje veliko stvari, za katere v normalnem življenju velikokrat 

niti ne opazimo, da jih imamo. Predvsem potrebujejo zdravila (ki jim še ni potekel rok 

uporabe), pleničke za otroke (najbolj številke 0 do 4). Zvezke in šolske potrebščine za 

otroke. Kakšno družabno igro, ki ni vezana na poznavanje jezika (Enko, Črni Peter, človek 

ne jezi se…), hrano (sladkor, polento, pšenični in koruzni zdrob, riž, olje…), sanitetni 

material in plenice za odrasle bolnike in starejše.  

Stvari, ki gredo na pot prinesite do petka do 10 ure v župnišče. Če boste 

zapakirali v škatlo napišite kaj je v škatli in težo paketa, da bom lažje prišel 

čez carino.  
 

 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.  

ZEBIBE SOLOMON, rojstni dan 5. 7. 2010 

Solomon živi v zelo revni družini. Starša sta ločena. Živi skupaj z 

mamo, ki je brezposelna, zato ju zelo težko preživlja. Deklica 

potrebuje pomoč za hrano in šolanje. 
 

Zahvalimo se Bogu za izredne napore naših gasilcev in molimo v čast Svetemu Florjanu. 

Tudi škof Jurij naroča, naj dodamo pri sveti maši kakšno prošnjo za prepotrebni dež in naj 

se spominjamo prizadetih od ognja in gasilcev.  

na primer: 

- Gospod vsega stvarstva, odpusti človeštvu grehe proti naravi in usmeri njene moči tako, 

da bomo obdarjeni z dežjem. 

- Dobri Bog, prosimo za tiste, ki sodelujejo pri gašenju požara na Krasu; vlivaj jim telesnih 

in duhovnih moči in naj jih pri delu varujejo angeli varuhi. 

Vsem bratom duhovnikom in vsem ljudem na območju požarišča, še posebej pa gasilcem in 

drugemu osebju na intervencijah posredujem blagoslov in molitveno podporo , Jurij – škof 

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.  
 
 

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.   
Geslo Mivine akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti nas 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.  
 

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: Štorklja poje žabo. Ko letita, se oglasi žaba iz želodca:”Kako visoko sva?” 
Teta štorklja odvrne:”na 3000m”         Žaba:”O ne ga srat!” 

MOLITEV ZA PRIHODNJEGA 

ŠKOFA 
 

Ti, Gospod, si naš Pastir! 

Mi smo tvoje ljudstvo in čreda tvoje 

paše. 

Ti poznaš srca vseh in Ti že veš, 

kdo bo prihodnji pastir naše škofije. 

Pomagaj nam, da bomo našli tistega, 

ki bo hodil pred nami in nam kazal pot, 

ki bo hodil za nami in pobiral utrujene, 

ki bo hodil med nami in nas vabil k 

spreobrnjenju. 

Dobri Pastir, usliši našo prošnjo. 

Ki živiš in kraljuješ vekomaj.  

Amen. 
 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

