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mašni namen
†† Miklavčič, Štajduhar, Tuljak in Jugovac
†† iz družine Morato
† Martina Požrl
† Marta Ščuka, Dutovlje

8. dan † Dorina Pečar
† Marjan Pečar
†† Anton in Jožefa Bergoč
8. dan † Milka Krebelj in †† iz družine
Mihelj, Goriška 14
za otroke in krščence v zahvalo in s
prošnjo za novo šolsko in veroučno leto
†† Jan Odkorek, Ana Odkorkova in Jozef
Krkoška
† Cvetka Marija Kegl
†† Silvo, Sidon in Elizabeta Humar
V čast Loretski Mariji: za žive in †† iz
krajevne skupnosti Jagodje – Dobrava
v zahvalo za 60 let življenja in za nadaljnji
blagoslov
za družino Strmšek
30. dan † Mirko Hrvatin, Korte 28
8. dan † Diomira Kaligarič, Gortanova 10
za Gregorja, za zdravje
†† Zvonko in Cveta Grahek
†† Ivan in Marija Gorela
† Jordan Prodan
† Nerino Hrvatin, Korte
† Angel Kljun
†† Marjan Laščak in Valter

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 9. 9. od 8.00 do 10h.
V ponedeljek 5. 9. začnemo z veroukom. Poglejte urnike. Pridite vsaj na prvo veroučno
uro, da bomo urnik prilagodili tako, da bomo čim več učencev zajeli.
V četrtek na praznik Marijinega rojstva lepo vabljeni na Loreto. Ob 17h bo sveta maša.
Za sveto mašo v italijanščini mi nihče ni nič sporočil. Običajno je bila ob 15.30. Hvala
vsem, ki skrbite za cerkev na Loretu in njeno okolico.
Od petka do nedelje bo naša posebna gostja sestra Andreja misijonarka v Venezueli. Z
nami bo tudi prihodnjo nedeljo, ko bomo blagoslovili šolske torbe in otroke, učitelje in
katehete za novo šolsko in katehetsko leto.
Vprašanje: V četrtek je rojstni dan naše matere Marije. Kdo so Marijini starši? a) Elizabeta in Zaharija;
b) Jakob in Rahela.; c) Joahim in Ana; d) Roža in Frančišek
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Urnik
Verouk
=
Kateheza:
Kateheze
Poglejte kdaj je prvo
srečanje, da ne zamudite. od 3 – 5 let
KDP
Vsak otrok naj sam ali s
pomočjo staršev spremlja
1. razred
tudi župnijsko spletno
KDP
stran, kjer bodo mnoga
2. razred
sporočila in spodbude.
3. razred
Tam je na razpolago tudi
4. razred
Svetilnik, to je časopis
5. razred
naše župnije. Svetilnik si
6. razred
lahko naročite tudi kot
7. razred
elektronsko pošto. Pišite
8. razred
vaš mail naslov
na
9. razred
župnijski mail naslov:
mladina
zupnija.izola@rkc.si . To
je
tudi
naslov
za
Korte
reševanje
raznih
vprašanj, če župnika ni mogoče dobiti
po telefonu ali v živo.

Birmanci Izola 2023: Do prve veroučne
ure uredite liturgične zvezke z zapisi o
vašem verskem življenju. Da ne bo potem
zmanjkalo točk. Nekateri ste že sporočili,
da vam urnik ne ustreza. Bodite navzoči
prvo uro, da bomo lahko priredili urnike
tako, da bodo vsem ustrezali.
Osnovnošolke in osnovnošolci,
vabimo vas v OTROŠKI PEVSKI ZBOR
ŽUPNIJE IZOLA!
Vaje bodo ob torkih od 17.30 do 18.30,
imela jih bo s. Božena.
Lahko se ji javite tudi tisti, ki igrate
kakšen inštrument.
Prva vaja bo v torek, 13. septembra

Dan, ura,

prvo srečanje

torek 16.30 – 18

torek 6. 9. ob 17h:
vpis skupaj s starši

ponedeljek ob
16.30
četrtek ob 17.30
torek ob 17.00
sreda ob 17.00
sreda ob 17.45
torek ob 16.30
sreda ob 16.30
sreda ob 17.30
petek ob 19.30
petek ob 19.30
torek ob 17.00

pon. 5. 9. ob 17h:
vpis skupaj s starši

8. 9. ob 17.30
6.9.2022
7.9.2022
7. 9. 2022
6. 9.2022
7. 9. ob 16.30
7. 9.
9. 9.
9. 9. ob 20.00
6. 9. ob 17.00

» Življenje iz KRSTA »
Dragi starši !
V naši župniji že vrsto let poteka verouk
KDP ( kateheza Dobrega Pastirja) za
majhne otroke, 3 do 6 let, po pedagogiki
Marie Montessori.
»Dragi Bog, pomagaj mi, da v
ponižnosti služim otroku, sledeč Tvoji
sveti volji«. / Maria Montessori
In res, pri nas imamo pripravljene
katehistinje, lep atrij in čudovit ter
dragocen material, kar pomaga otroku
vzpostaviti osebni odnos z Bogom.
Zato Vas prisrčno vabimo, da pripeljete
svojega otroka in mu s tem nudite
najboljšo versko vzgojo.
To leto uvajamo tudi hospitacije (starši
boste lahko osebno spremljali potek
kateheze v času verouka ).
Župnik Janez in katehistinje KDP

V roke mi je prišla neka
ameriška raziskava, ki
veliko pove, kaj je
pomembno, da mladi
ostanejo verni in da
pripadajo cerkvi.
Raziskovalci so preverjali,
kaj imajo skupnega tisti, ki
se med 18. in 29. letom ne
zgubijo. Ostane jih 25%.
Na prvo mesto so postavili
tiste, ki so imeli skoraj
vsak dan skupno večerjo v
družini. Obed ni samo
prehranjevanje. Obed je
srečanje skupnosti. Začne
z zahvalo in poteka z
delitvijo božjih darov.
Družinski obed je obred,
ki se potem prepozna v
sveti maši. (točka 2) Svete
maše se udeležimo kot
družina. 3. Družinsko
bogoslužje redno vsaj
enkrat tedensko je tudi
bistvenega pomena pri
vzgoji za vero. Kar nekaj
predlogov bogoslužij je
tudi na spletu. Važna je
priprava, ureditev prostora, mogoče prt, sveča, …
4. točka govori o zaupanju neke službe. Že mali otroci so lahko ministranti, pevci, …
sprejmejo neko odgovornost v Cerkvi. Seveda jih ne smemo preobremeniti, pač pa
navdušiti. Odgovornost za neko službo jih pripravi na to da bodo prevzemali večje
odgovornosti v Cerkvi in v življenju. Peta točka govori o botru, ki je formalen ali pa izbran
od otroka. Vzornik je nekdo, ki ga posnemamo. Gotovo otroci posnemajo starše, nonote, je
pa dobro, da imajo kakšnega vzornika izven družine. Raziskava pove, da jih kljub temu
ostane samo četrtina. V raziskavi ni omenjena kateheza, morda zato, ker je šele na desetem
mestu. Pove kako pomembno je tisto doma, ko mama in ata (oba) sedeta za mizo in vodita
pogovor. Še važnejše kot nahraniti želodce je da poskrbimo za bližino z ljudmi in z Bogom.

Mladi: Vabljeni, da se udeležite Stične mladih, ki bo potekala v soboto, 17. septembra
2022, v cistercijanskem samostanu v Stični. Letošnje geslo je: Izberi vihar (prim. Mt 14,2233). Cena vstopnice v predprodaji je 10 €, na dan Stične pa 12 €. V ceno je všteta tudi
večerja. Vstopnice plača župnija, vi plačate samo prevoz: 12 €. Plača se ob vpisu. Kdor se
premisli ne dobi vrnjenega denarja, lahko pa organizira nadomestnega romarja. Na romanje
vabljeni mladi od 9. razreda do starosti 29 let.
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.

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.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši
NAŠI RAJNI:
pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega
Anica Kapun, Livade 700b , 82 let
usmiljenja.
Darko Andrejašič, Partizanska 3, 86 let
Ob četrtkih imamo uro molitve pred sveto
mašo. Ob četrtkih je molitev pri odprtem
Gospod, daj jim večni pokoj!
tabernaklju tudi v Kortah.
Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred Najsvetejšim.

†

Romanje na Sveto goro in molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto 10
septembra: Odhod avtobusa je ob 6,45 na avtobusni postaji v Izoli. Cena je 12 € in
se plača ob prijavi. Prijave samo do torka 6. septembra do 21h. Prijava je z vplačilom,
v primeru, da se kdo premisli, se denar od prijave ne vrača, lahko pa sam dobi
nadomestnega romarja.

Karitas: Župnijska Karitas ima prostore v Scuoli Batutti na Gregorčičevi zraven
Besenghijeve palače. Naše prostovoljke in prostovoljci skrbijo, da je odprto za
sprejemanje in izdajanje pomoči vsako sredo od 17h do 19h. Prvo sredo v mesecu
načeloma delimo samo hrano. Imamo tudi nekaj zvezkov in drugačno pomoč pri
vstopu v šolo.
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€
Liturgični kotiček
Sinodalni pogovori so pokazali, da sta bogoslužje in praznovanje osrednjega pomena v
življenju cerkvenih občestev. Verniki si želijo lepega, pripravljenega in razumljivega
bogoslužja s kakovostnim nagovorom, gorečim dušnim pastirjem in vernimi kristjani, ki
svojo vero zares živijo in zanjo pričujejo. Posebno vlogo pri bogoslužju ima petje in
sodelovanje bogoslužnih sodelavcev. Udeleženci ugotavljajo, da s sodelovanjem pri
bogoslužju tudi raste njihova vera. Zato predlagajo, da bi k sodelovanju pritegnili čim več
vernikov. Za sodelovanje in pravilno razumevanje bogoslužja je potrebna tudi primerna
vzgoja. Vedno znova je potrebno razlagati pomen zakramentov, pogoje za vredno
prejemanje zakramentov in različnih drž pri bogoslužju. (Sinoda o sinodalnosti,
Odlomek iz narodnega sinodalnega povzetka, Slovenija)
POD ČRTO: Ko sem jaz hodil v šolo, je starše zanimalo samo, ali sem pozabil oz. zlomil marelo. Drugega nič.

