19. NEDELJA MED LETOM
dan / god

19. NEDELJA
med letom
7. 8. 2022
PONEDELJEK
Dominik, duhovnik

TOREK

Terezija b. od Križa

SREDA

Lovrenc, diakon, muč.

ČETRTEK

Klara, dev. red. ust.

PETEK

Ivana Šantalska

cerkev/ duh.

ura

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

19.00
20.00
8.00
20.00
8.00
20.00

sv. Maver

20.00

sv. Maver

20.00

sv. Maver
Korte

8.00
19.00

SOBOTA
Marija Aliet. 20.00

20. NEDELJA
med letom
14. 8. 2022

mašni namen

sv. Rok
8.00 8. dan † Laura Božič, Sončna pot 8
Korte
9.00 † Albin Morato, Korte 44e
sv. Maver 10.00 za Božjo previdnost, za srečno vožnjo
sv. Maver 20.00 † Ivan Ivančič
8. dan † Mirko Hrvatin, Korte
8. dan † Marjan Pečar, Jagodje 75
za nerojene otroke
v čast sv. Jožefu, za službo
po namenu gostov
†† Viktorija in Otilija Štolfa
v čast sv. Jakobu, v dober namen, za pomoč
v stiski
8. dan † Mateja Valek, Alietova 12
za † brata Ivana in za †† starše
v čast sveti družini, za pomoč v stiski
†† Jan Odorek, Ana Odorkova in Jozef
Krkoška
V zahvalo za božjo bližino v težkih
trenutkih in za moč v preizkušnjah

sv. Rok
8.00 † Bazilij Skrt, dar Jože
Korte
9.00 30. dan † Marija Korenika
sv. Maver 10.00 †† Benčič, Cotič, Ipsa, Meti in Vižintin
Strunjan 20.00 v čast strunjanski Mariji za župnijo Izola
in Korte

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 12. 8. od 8.00 do 10h.
Pretekli teden so naši gostje dokončali spovednico zadaj v cerkvi svetega Mavra.
Tako imamo sedaj tri spovednice, ki so dovolj tapicirane za spovedovanje, da se ne
da prisluškovati. Hvala mojstru Juretu, ki med tem ko je na morju z družino še kaj
postori v naši cerkvi.
Sedaj imamo več spovednic, kot duhovnikov, ki bi bili pripravljeni spovedovati.
Res smo redko čakajoči v spovednici, vendar vedno pripravljeni, če nas kdo prosi.
Če ne moremo tisto minuto, pa se dogovorimo za termin. Kovidni čas nas je naučil,
da se je treba naročiti za zdravnika in tudi za spovednika. Ne odlašajte s spovedjo,
kadar začutite, da potrebujete božji dotik in tudi ne prejemajte svetega obhajila brez
da bi se vsaj občasno, vsaj vsako leto , spovedali.
Vprašanje: V cerkvi Svetega Mavra imamo tudi sliko svetega Lovrenca. Bil je dijakon prvemu zavetniku župnije
Izola, papežu Sikstu. Kako je v naši cerkvi upodobljen sveti Lovrenc? a) Kako deli cerkveno premoženje; b) z
ražnjem v roki, ker so ga pekli na ražnju; c) s palmovo vejo, ki je znamenje mučeništva; d) v cerkvi ni Lovrenca
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Pretekli teden sem bil v Ukrajini. Do
kraja Turi Remeti, kjer so marijine
sestre čudodelne svetinje je slabih
tisoč kilometrov. Od tam do Kijeva
je še osemsto kilometrov. Sestram
sem izročil vse kar ste zbrali,
zdravila, hrano, plenice in denar. V
kombi sem naložil še v Ljubljani 300
kilogramov zdravil in plenic in še v
župniji Bakovci v Prekmurju ene štiri
kubike zdravil, plenic in hrane. Kombi je bil napolnjen do zadnjega kotička.
Vožnja je lepo potekala. Z Bakovškim župnikom sva se menjavala v nočni vožnji
in zjutraj sva že prispela na Madžarsko Ukrajinsko mejo. Postopek je trajal slabi
dve uri in tako sva že bila v Ukrajini. Zaradi cirilice sva težko našla samostan naših
sester. Z veseljem so sprejeli pomoč in še isti dan je sestra medicinka razporedila
zdravila. Kar po vrečkah je naložila tisto kar gre za njene bolnike, kar gre za
bolnico, kjer se zdravijo v večini ranjeni vojaki in velik delež je šlo naslednji dan
naprej v Kijev. Pri sestrah smo naredili nekaj popravil v samostanu potem smo
obiskali tudi dve družini. Ena zelo bolna gospa ima sina v vojski, snaha z otrokom
pa biva pri njih doma. Druga družina pa so pribežali iz mesta Mariupol. V hiši, ki
je bila že več let zapuščena so si uredili bivališče za štiri generacije. Kolikor
zmorejo počasi popravljajo hišo. Zelo so zgovorni in so pripovedovali zgodbo o
zasedbi mesta in kakšno je bilo življenje potem, ko so prišli pod Ruse. Ko so jim
prav vse pobrali, in so dobili samo četrt litra vode na dan na osebo ter nobene
hrane, so se odločili za odhod od doma. Po poti so jim še prevozniki pobrali
ostanek denarja, ker so morali podkupovati ruske in ukrajinske vojake, da ne bi
streljali na konvoj avtobusov.
Ceste so silno slabe, polja so v glavnem neobdelana, na mnogih križiščih so
vojaške patrulje, ki zbirajo mlade može da bi šli v vojno.
Pot nazaj smo izbrali čez Slovaško, ker obstaja govorica, da se tam lažje pride čez
mejo. Mislim da temu ni tako, saj smo s praznim kombijem čakali na meji več kot
dve uri. Je pa res, da tam prehaja mejo silno malo ljudi in ni bilo nobene kolone.
Sestre so mi izročile svetinjice Brezmadežne prav za vsakega kristjana v Izoli in v
Kortah. In prošnjo za molitev, da bi se stiske, ki jih povzroča vojna na nek način
končale. Tudi same bodo poleg skrbi za bolne veliko molile za dobrotnike, ki
podpiramo njihovo delo. Slovenke skrbijo za bolne v zakrpatju in v Kijevu.

Zahvala iz Ukrajine: Dragi naši dobrotniki!
Iz srca hvala, da ste se odzvali in pridružili mreži dobrote za Ukrajino. Skupaj s
s. Jožico se veseliva polnega kombija dobrot, ki ga je do nas na Zakrpatje
pripeljala vaš gospod župnik Janez. Skupaj z darovi pa tudi veliko energije,
sočutja, prijateljstva, ki je kot prijeten vonj napolnilo naš samostan. Radi bi se
zahvalili prav vsakemu, ki je po svojih močeh prispeval, da so darovi prišli do
nas. Veva, da napolniti kombi ni tako enostavno, da je potrebno veliko pridnih
rok in velikodušnih src. Hvala vam za darovani čas, moči, darove vseh vrst in
denar. S hvaležnostjo se veseliva vaše dobrote, velikodušnosti in povezanosti z
nami. Hvala, da še vedno vztrajate z nami v molitvi za mir in nas na tak način
zelo podpirate. Sestre smo vam hvaležne, da po vaši dobroti lahko pomagamo
ljudem, jim preko materialnih darov prinašamo življenje in upanje. Ljudje so
presenečeni in se čudijo vaši dobroti ter radodarnosti. Deležne smo veliko
njihove hvaležnosti in vam jo z veseljem posredujem. Naj vam Gospod obilno
povrne s svojimi darovi in naj Gospodov mir napolni vaša srca.
s. Barbara Peterlin
Kar se tiče covida se obnašajmo
NAŠI RAJNI:
odgovorno in skrbimo za druge in
Vladimir- Mirko Hrvatin, Korte 28, 72 let
tudi zase. Zaščitne maske niso
Gospod, daj mu večni pokoj!
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.

†

Ko sem bil na konferenci v Kolumbiji so me skavti izbrali za duhovnega asistenta
ICCG/CICG skavtskih organizacij za evropsko regijo. Namreč izbrali so me za
duhovnega asistenta v katoliški skavtski konferenci za Evropsko regijo. Gre za
odbor, ki predstavlja 14 skavtskih združenj v Evropi. Odbor sestavljajo dve
Francozinji, Italijanka, Poljakinja in jaz. Gre za povezovanje katoliškega skavtskega
gibanja s Cerkvijo in prisotnost katoliških vrednot v svetovnem skavtskem gibanju.
Po pravilih je eden od članov odbora katoliški duhovnik, ki ima za to tudi poslanstvo
svojega škofa. V petek sem dobil to poslanstvo, tako imam od tega tedna naprej še
dodatno službo.
Ta izbira je hkrati potrditev, da v Sloveniji dobro delamo. Da smo v skavtski
organizaciji povezani, dialoški, trdni v katoliških vrednotah in pripadnosti Cerkvi,

istočasno pa sposobni medverskega dialoga in tudi življenja v sodobnem svetu, ki
kaj malo ceni religije. Mislim da lahko v tej druščini naredim nekaj za mlade v
prihodnjih treh letih, kolikor traja moj mandat.
Za Izolo in moje delo pri slovenskih skavtih, to ne pomeni nobene spremembe.
Kakšno potovanje na kakšen sestanek po Evropi več. Ampak z Lukom Tulom in
božjim blagoslovom bo vse šlo.

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.
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: Končno sem našel trezno in resno razlago zakaj je zadnje čase tako zelo vroče: Razlog podnebnemu segrevanju
je v tem, da je (pre)velika množica grešnih duš, ki se pražijo v peklu. Glede na to, da je zemlja ravna in da je pekel pod njo je
logično, da pride do "ponev efekta." Zato je tako peklensko vroče!!!

