
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

18. NEDELJA 
med letom 
31. 7. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
 

sv. Jakob 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 

 
11.00 
20.00 

za župnijo 

†† Ana Kaligarič in Alojz 

†† Benčič Slavko, Venčeslava in Vavpotič 

Franjo in Marjan 

za žive in pokojne iz Šareda in Baredov 
†† Marija in Renato Krampf - italijanska 

PONEDELJEK 
Alfonz Ligvorij, škof 

sv. Maver 20.00 8. dan † Boris Uhan, Koper 

TOREK sv. Maver 20.00 8. dan † Marjeta Žnidarčič, Vrtna 3 

SREDA  
Korte 

 
sv. Rok 

19.00 
 

20.00 

† Marija Korenika, dar sosedje in prijatelji 

rožnega venca 

† Franc Škrlec 

ČETRTEK 
Janez Marija Viannej, 

 župnik

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

8.00 
19.00 
20.00 

8. dan † Marija Pušnar in † Angel, Koper 

8. dan † Marija Korenika, Korte 113 

8. dan † Emil Ražman, Pittonijeva 5 

PETEK  
Marija Snežna 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
20.00 
 

za nerojene otroke 

v dober namen, v čast svetemu Jakobu, za 

pomoč v stiski 

SOBOTA  
Jezusova 

 spremenitev na gori

Marija Aliet. 20.00 
8. dan † Luciana Zadnik, Okt. revol. 10a 

†† Mimi, Ivan, Vera in Lojze Mujdrica 

19. NEDELJA 
med letom 
7. 8. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
20.00 

8. dan † Laura Božič, Sončna pot 8 

† Albin Morato, Korte 44e 

za Božjo previdnost, za srečno vožnjo 

† Ivan Ivančič 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 5. 8. od 8.00 do 10h.  
 

Prejšnji teden sem pozabil objaviti, da je danes v nedeljo 31. 7. ob 11h sveta maša 

v cerkvi Svetega Jakoba na Šaredu. Praznik je tudi spomin na posvetitev cerkve in tudi 

ponovno posvetitev leta 2005. Hvala vsem, ki skrbite za cerkev in njeno okolico.  

Na željo tistih, ki so darovali za sveto mašo, bo danes večerna sveta maša v italijanskem 

jeziku. Poskrbite za branje berila in prošnje, da bo kdo prebral v italijanščini.  

Do četrtka me ne bo doma, ker grem v Ukrajino. Marijinim sestram, ki v Zakrpatju 

delajo z mnogimi begunci peljem humanitarno pomoč in zdravila. Gre še moj prijatelj 

duhovnik iz Prekmurja. Iz Izole do njihovega samostana je približno tisoč kilometrov. Dve 

noči in en dan bom pri njih. Prosile so za nekaj popravil v hiši in na vrtu. Predvidoma bom 

v četrtek spet doma. Hvala za vaše darove, ki jih peljem sestram, da bodo bolj opremljene 

skrbele za prebežnike, ki jih je prizadela vojna. 
 

Vprašanje:  Praznik Marije snežne ali Marije velike v petek im zvezo tudi z župnijo Izola. V eni naših cerkva je 
oltar, posvečen Mariji Snežni, ki ga trenutno restavrirajo v Ljubljani. V Katero cerkev se bo vrnil ta oltar?   a) v 
cerkev Marije Loretske na Belvederju;     b) Cerkev svetega Jakoba na Šaredu;  c) Cerkev svetega Janeza 
evangelista in svetega Janeza Krstnika blizu zvonika; d) v cerkev svetega Dominika na tržnici.  
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Abbé Ambroise je bil naš gost skoraj mesec dni. Po 

sodelovanju s sestro Polono, ki je bila misijonarka v 

Senegalu je prišel v Slovenijo, ker so mu Slovenci 

pomagali vzpostaviti novo župnijo. Prišel je da se 

sreča z misijonsko pisarno in se osebno zahvali in 

prosi za podporo njegovim novim načrtom. Od 

Mive bo dobil avto in podporo za ustanovitev šolske 

kuhinje in še kaj.  

Ambrož se zahvaljuje župniji Izola za topel 

sprejem. Med nami je večkrat maševal in se 

srečeval z ljudmi. Ker je zelo komunikativen, mu 

jezik ni predstavljal posebne ovire. Poleg 

francoščine govori še štiri senegalske jezike. 

Zahvaljuje se tudi, ker je smel videti našo lepo 

deželo. In seveda za vse darove, ki smo mu jih 

izročili, za svete maše in seveda za njegovo župnijo 

v Senegalu. Pravi da je vesel, ker se je v Izoli srečal 

s tako živahno Cerkvijo.  

Ambrož se jutri vrača na svojo župnijo. Pospremili bomo njega in njegovo župnijo z 

molitvami. Na priprošnjo svetega Jožefa naj mu gospod nakloni dobro zdravje in poguma 

pri delu za Božje kraljestvo in človeško bližino bratom in sestram. Ambrož je v Senegalu 

kot duhovnik tudi zelo vključen v delo s skavti.  
 

Kar se tiče covida se obnašajmo odgovorno in skrbimo za druge in tudi zase.  

Zaščitne maske niso prepovedane, so pa učinkovite. Sem vesel, ker se mnogi že 

odločate za previdnost. Virus je na pohodu. V kortah so skoraj vsi, ki hodijo k sveti 

maši , okuženi.  

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.  

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.  

18. NEDELJA MED LETOM 



V prihodnjem tednu imamo kar 

sedem mašnih namenov, ki so 

objavljeni kot »8. dan« za raznimi 

pokojnimi. Ker imamo v župniji vse 

pogrebe brez svete maše, dosledno 

prosim svojce, da en teden po 

pogrebu darujemo sveto mašo za 

pokojnega/pokojno. Mašna daritev je največji dar, ki ga lahko podarimo nekomu, 

ki smo ga imeli radi in ga ni več med nami. Čeprav imajo osmine prednost, pred 

drugimi svetimi mašami, se včasih zgodi, da ne more biti točno po enem tednu, ker 

duhovniki ne moremo ali pa svojci želijo drugače. Tako so nekateri 8. dnevi 

prihodnji teden zaradi moje odsotnosti skoraj mesec dni po pogrebu. Je pa tudi res, 

da imamo letos nadpovprečno število pogrebov. Tisti, ki vam je bil obljubljen 

mašni namen na določen dan, pa ga je maša osmina prekrila obljubim, da se bom 

potrudil in oznanil vaš namen ob prvi priložnosti, oziroma ob prvem prostem 

terminu, ki bo na voljo.  
 

Danes grem s kombijem v Ukrajino. Kombi mi bo posodil moj brat. Nabrali smo 

približno dva kubična metra zdravil, plenic, razne hrane in drugega kar tam 

potrebujejo. Po dogovoru s sestrami moke v Ukrajino ne bom vozil, ker imajo 

velike probleme z izvozom žita in ravno moke jim torej zaenkrat ne manjka. Moko 

bom odkupil in jo podaril kakšnim potrebnim ukrajincem ali socialno šibkim pri 

nas. Gre za to, da ne bi zmanjkalo prostora v kombiju za druge reči, ki jih bolj 

potrebujejo. Poleg tukaj zbranih stvari, so zbirali za Marijine sestre tudi v 

Prekmurju in pri marijinih sestrah v Dobrovi pri Ljubljanič.   Blizu madžarske 

meje v Krpatih  in v Kijevu delujejo slovenske Marijine sestre. Njim 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. Hvala za tako hiter in zavzet odziv in za vaše denarne darove. 

Hvala tudi za vse kar naredite za mir v svetu z molitvijo in širjenjem miru v okolico 

kjer živite.  
   

 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.  

SINTAYEHU ASSFAW, rojstni dan 23. 2. 2005 

Assfaw živi v sirotišnici v Adis Abebi, saj sta mu že pred nekaj 

leti zaradi okužbe s HIV/AIDS umrla oba starša. Tudi fant je 

žrtev virusa, a ni bolan in se z veseljem želi šolati in tudi 

študirati. Za osnovne potrebe (hrano in bivališče) poskrbijo 

sestre v sirotišnici, potrebuje pa finančno pomoč za nadaljevanje šolanja, saj nima 

nobenih sorodnikov, ki bi ga pri tem podprli. 
 

 
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.  

Dar za sveto mašo je dar osebno duhovniku. To je njegova bruto plača. Od tega daru 

plačujemo tudi dajatve, in dohodnino. Dar ki ga priporoča škofija je 20,00 €. S prvim 

septembrom se dar poveča na 23.00 €. Kdor želi lahko da več, kdor ne želi ali ne more 

lahko da manj ali nič. Le tako ostane mašni dar. S tujko se temu reče »intencija«. Sveta 

maša je neprecenljivi božji dar, zato ne moremo nikoli reči da bomo mašo »plačali«. Sveto 

mašo – naročimo – za mašo darujemo ali preprosto prosimo za daritev svete maše.  
 

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: Tragedija v Izoli. Starši so svojega otroka nagnali iz stanovanja in sedaj tava po mestu. Pa ravno pojutrišnjem bo 
praznoval rojstni dan. 46 let. 

† 
 

NAŠI RAJNI:  
 

Laura Božič, Sončna pot 8, 78 let 

Marjan Pečar, Jagodje 75, 83 let 

Mateja Valek, Alietova 12, 46 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 
 

MOLITEV ZA 

PRIHODNJEGA ŠKOFA v 

Škofiji Koper 
 

 

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. 
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