20. NEDELJA MED LETOM
dan / god

20. NEDELJA
med letom
14. 8. 2022

cerkev/ duh.

PONEDELJEK sv. Rok
Korte
Marijino
sv. Maver
Vnebovzetje
sv. Maver
sv. Maver
TOREK
Rok, romar, spokornik

SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA

Bernard, opat, c. uč.

21. NEDELJA
med letom
21. 8. 2022

sv. Rok
sv. Rok
sv. Maver
sv. Maver
Asizi
sv. Maver
Asizi

mašni namen

8.00
9.00
10.00
20.00
8.00
20.00
20.00
20.00
20.00

20.00

†† Marija, Matija in vsi †† Šukljan in Rakar
†† iz družine Jug, Malija 106 in 107
za župnijsko družino
za prijatelje
v čast sv. Roku za zdravje
†† Livijo Čerin in Amalija
† Anton Dekovič
8. dan † Edi Štampar, Koperska 30
v čast sv. družini, za pomoč v stiski
za duše v vicah
†† Katica in Mate Glavič
za duhovne poklice in svetost poklicanih

sv. Rok
8.00 †† Ludvik, Janez in ožji sorodniki
Korte
9.00 † Alojz Rupnik, Cetore 19a
sv. Maver 10.00 †† Ivan Marija in Vlasta Hrvatin
sv. Maver 20.00 v zahvalo za božjo pomoč in za zdravje

PONEDELJEK sv. Maver
Devica Marija Kraljica
sv. Maver
TOREK
Roza iz Lime, redovn.

Korte

SREDA

sv. Rok

Natanael, apostol

ura

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 19.30 v č. strunj. Mariji za župnijo Izola in Korte

ČETRTEK

sv. Maver

PETEK
SOBOTA

sv. Maver

19.00 30. dan † Marjo Pečar
8.00 † Vanda
19.00 †† iz družine Grbec, Korte 26
19.00 †† Jagoda in Jože Filipčič
30. dan † Boris Uhan, Koper
za družino Mulec
obl. † Ana Zavec
19.00
†† starši Ivan in Ivanka Ljubič

19.00

Monika, mati

22. NEDELJA
med letom
28. 8. 2022

sv. Rok

8.00 za žive in †† iz družine Prodan, Gržinič in
Novak

Korte
9.00 v čast Kraljici Miru
sv. Maver 10.00 †† Marija in Janez Dolinar in brat Marjan

Vprašanje: Apostol Natanael 24. 8. ima še drugo ime. Katero? a) Peter;

b) Jernej; c) Jakob; d) Janez
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Pisarna: Uradne ure bodo v petek 26. 8. od 8.00 do 10h.
Od srede do sobote bom od doma. Z mladimi romamo v Asizi. Kar nekajkrat bo
sveta maša nekoliko iz rednega urnika. V ponedeljek 22. 8. začnemo z mašami v
Izoli ob 19h.
Bodite posebej pozorni na naslednje spremembe!
Danes zvečer ni maše v Izoli, ampak je v Strunjanu (ob 19.30!), kamor radi
romamo.
V torek je god svetega Roka in praznik v njegovi cerkvi. Sveta maša bo pri svetem
Roku
V soboto bo zaradi ribiškega praznika maša pri svetem Mavru, ker je običajno tukaj
bolj mirno.
V soboto 27. 8. ne bo svete maše v župnijah, ker ni duhovnika na razpolago.
V nedeljo 28. 8. odpade večerna sveta maša. Jutranje tri bodo malo krajše, ker
manjka duhovnik.
Vsak župnik je ob nedeljah dolžan maševati po namenu za župnijo. Če ne more,
mora to sam ali po kom drugem storiti ob prvi priložnosti. Maše za župnijo Izola in
Korte bom nadomestil v Asiziju, kjer bomo z mladimi imeli vsak dan sveto mašo.
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. Kdor more, je dobro da nosi masko,
kjer smo zbrani malo bolj na gosto.
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
NAŠI RAJNI:
želi razkužiti.
Edi Štampar, Koprska 30, 60 let
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti
Gospod, daj mu večni pokoj!
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.

0B 0BLETNICI PRIKAZANJA V STRUNJANU IN PRAZNIKU
VNEBOVZETE MNOGI RADI ROMATE TJA K MARIJI, ZATO
OBJAVLJAM NJIHOVA OZNANILA TUDI TUKAJ.

MARIJA 1512 – 2022
KRAS STRUNJANA
O Mati, čuj naš glas!
nedelja, 14. avgust
18.30 : akademija kot prošnja Materi
– "Stella Maris"
19.30 : somaševanje in posvetitev
naroda Mariji
koprski škof dr. Jurij Bizjak
zbor sv. Lucije
21.00 : vzpon do Strunjanskega
križa s petjem Litanij MB
molitev za ribiče, pomorščake,
blagoslov morja
22.00 : začetek nočnega bdenja
skupin in posameznikov
zaključek ob 7.00 s sveto mašo

ponedeljek, 15. avgust
07.00
08.30
10.00
12.00
18.00

: sveta maša (slo) – domači župnik
: sveta maša (it) – novomašnik Nicola Bissaldi, Milje
: sveta maša (slo, it) – Primož Krečič, žpk Koper "Stella Maris"
: sveta maša (hrv) – Boris Čobanov, župnik Sv. Križ (TS)
: zaključna sv. maša (slo, it)

litanije Matere Božje, zahvalna pesem,
blagoslov
mag Branko Cestnik, žpk Frankolovo,
filozof in pisatelj
Spovedovanje vedno pred in med sveto
mašo.
Blagoslov spominkov po vsaki maši.

Jezus, Marija, Jožef, uslišite
našo prošnjo!

NAŠ NOVI DOM – Župnija Strunjan
Marijino vnebovzetje, praznik Strunjana, ko vsakič lahko prinesemo nekaj na
oltar. Ni moč pozabiti še živo stisko pandemije; sedaj ta bratomorna vojna v
Ukrajini, ki grozi še drugim. Negotovost in zmeda, ki jo med nas vnaša naša nova
vlada... Kaj pa pri nas doma? V župniji končujemo veliko delo, novo župnišče z
imenom “Steber družin”, ki bo, hvala Bogu, še komu nudilo streho in bo v kratkem
zaživelo.
Načrtovali smo, kar predvideva župnija danes: dom za župnika ter sprejemni
kotiček za župljane in druge obiskovalce, župnijskapisarna z arhivom,
večnamenska dvorana (verouk, petje,predavanja, razne dejavnosti), še druga
dvoranica, večje skladišče za potrebe cerkve in raznih dejavnosti. Tudi prostori za
še enega duhovnika. Za razne skupine (od veroučnih do skavtov in podobno) so
dodatni prostori. In še primerni kotiček za tiste, ki gredo skozi zahtevne programe,
da se ponovno vključijo v družbo. Predvideno je tudi lepo parkirišče.
Za izpeljavo tega načrta so bila potrebna ne majhna sredstva. Največji del prihaja
iz prodane gradbene parcele, tudi k posojilu smo se zatekli. Tu je prispevek doma
“Stella maris” in naše škofije. Nekateri župljani in drugi obiskovalci ste razumeli,
da gre za skupen projekt v korist mnogim, in ste po svojih močeh odgovorili.
Hvala vam! Naj vam obilno povrne dobri Bog!

Posebej hvala za vaš dar v ta namen: Župnija Strunjan SI 56 290 000 050
382 045.
Birmanci Izola 2021: Ker je bilo z našimi pripravami na birmo tudi zaradi covida,
bolj švoh, sem vas povabil na romanje po poteh mladostnega svetnika svetega
Frančiška Asiškega. Kar 14 nas gre na pot. Odhod je pred župniščem v sredo ob
5.22 am, vračamo se v soboto okoli 10.00 pm. Štiri dni preprostega potovanja po
poteh svetih Frančiška, Klare, Karla in Klare
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.
Predvideni dar za sveto mašo v Sloveniji je po sklepu škofovske konference 23,00€
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: Svetloba potuje hitreje kot zvok …. Zato nekateri izgledajo pametno, dokler ne spregovorijo.

