24. NEDELJA MED LETOM
dan / god

24. NEDELJA
med letom
KATEHETSKA

cerkev/ duh.

ura

mašni namen

sv. Rok
8.00 † Jordan Prodan
Korte
9.00 † Nerino Hrvatin, Korte
sv. Maver 10.00 † Angel Kljun
sv. Maver 19.00 †† Marjan Laščak in Valter

11. 9. 2022
PONEDELJEK sv. Maver
Marijino ime

19.00 8. dan † Darko Andrejašič, Partizanska 3

TOREK.
Janez Zlatousti, c. uč.

Korte

SREDA

sv. Maver
Korte

8.00 † Ivan Rodela
19.00 † Just Felda

ČETRTEK

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

8.00
19.00
8.00
19.00

Povišanje svetega
Križa

Žalostna Mati Božja

PETEK

Kornelij, papež in
Ciprijan, škof, mučenca

17.30 †† Anton in Roza Novak, Korte 15a

† duhovnik Lino
Ivana Pierina Stojanovič, za zdravje
v zahvalo za vse prejete milosti
† Slavko Tonejc

SOBOTA
25. NEDELJA
med letom
18. 9. 2022

sv. Rok
Korte

8.00 †† Štok in Šivec
9.00 †† Aleksander in starši Kleva ter †† starši
Špeh

sv. Maver 10.00 †† Matija in starši Batrac
sv. Maver 19.00 30. dan † Marija Perne in † Ivan

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 17. 9. od 8.00 do 10h.
Začeli smo z veroukom. Kolikor je mogoče smo prilagodili urnike »povpraševanju«.
Vem da nekaterim niso všeč. Pogovorite se, če bomo mogli narediti še kakšno
prilagoditev, ali poiščite boljši termin v sosednjih župnijah.
V torek ne bo svete maše v Izoli, ker imam sestanek za skavte v Ljubljani. Vstopili smo
v pastoralno leto, ko bomo posebej pozorni na mladino. Priporočam molitev za mlade
in za tiste, ki delajo z mladimi. Podpora temu delu je tudi v tem, da ne kritiziramo
preveč duhovnikov, ki zaradi tega, ker se odzovemo na klic mladih opustimo kakšno
obveznost v župniji, ali naredimo kakšno prilagoditev, in smo težje dosegljivi.
V soboto ne moreva imeti svete maše v Izoli / Kortah, ker sva oba z Lukom na srečanju
mladine v Stični.
Naša posebna gostja danes je sestra Andreja misijonarka v Venezueli.
Danes bomo blagoslovili šolske torbe in otroke, učitelje in katehete za novo šolsko in
katehetsko leto.
Vprašanje: V sredo je praznik povišanja svetega križa. Iz česaj je bil izdelan križ, s katerim nas je Jezus odrešil?
a) Iz gline - keramičen; b) iz lesa.; c) iz železa; d) iz zlata
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Urnik
Verouk = Kateheza: Tukaj zraven je sedaj
Dan, ura,
Kateheze
veljaven urnik. Večji otroci bodo v tem tednu
imeli sveto spoved. Prejeli bodo delovne
od 3 – 5
sreda 16.30
let KDP
zvezke in nekateri letniki tudi učbenike. Do 5.
razreda imamo nove delovne zvezke. 7. do 9.
1. razred
ponedeljek 16.30
KDP
razred imajo delovni zvezek za celo triado, ki
nosi naslov: Rad živim.
2. razred
četrtek ob 17.30
Učbenik, ki nam pride v poštev za menjavo
3. razred
torek ob 16.30
staro – za staro oz staro za pol novega je
4. razred
sreda ob 17.15
samo še učbenik za 6. razred.
5. razred
sreda ob 18.05
Prispevek za verouk za celo leto za družino je
6. razred
torek ob 16.00
20 evrov. Plačate enemu od katehetov, če
7. razred
sreda
ob 16.00
imate pri verouku več otrok.
8. razred
sreda ob 15.45
Poleg tega vsak otrok plača delovni zvezek:
9.
razred
petek
ob 19.30
KDP nimajo delovnih zvezkov.
mladina
sobota
ob 19.30
Vsi delovni zvezki so po 12 evrov, razen za 6.
Korte
torek ob 17.00
razred je delovni zvezek 8 evrov, knjiga pa 5
evrov rabljena in 10 evrov nova.
Če bi tisti iz 7. razreda prinesli staro knjigo za 6. razred, dobite pri delovnem
zvezku 5 evrov popusta. Drugih učbenikov ne potrebujemo, ker se počasi
menjajo in prilagajajo novemu katehetskemu načrtu.
Na spletni strani župnije je na razpolago tudi Svetilnik, to je časopis naše
župnije. Svetilnik si lahko naročite tudi kot elektronsko pošto. Pišite vaš mail
naslov na župnijski mail naslov: zupnija.izola@rkc.si . To je tudi naslov za
reševanje raznih vprašanj, če župnika ni mogoče dobiti po telefonu ali v živo.

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
Birmanci Izola 2023: Potrudite se, da boste redno pri verouku (neopravičen
izostanek prinese minus točke) da boste redno pri sveti maši. Kadar ne morete v
nedeljo, poiščite sveto mašo med tednom in pri njej sodelujte. Najvažnejše je
versko življenje doma v družini. Tudi kadar imate kakšno malo daljše bogoslužje v
domači družini boste dobili točke, še posebej če boste vi organizatorji tega
družinskega bogoslužja.

Nebeški Oče, prosimo te, blago +
slovi šolske torbe, učence, ki jih
bodo nosili in se vse leto marljivo
učili.
Blago + slovi vzgojitelje, učitelje,
katehete in starše, ki se trudijo za
napredek in razvoj
učencev.
Naj vsi spoštujejo drug drugega in
vedno bolj spoznavajo Tvojo
veličino, lepoto, modrost,
dobroto in ljubezen. Naj živijo
srečno in polno življenje.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
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. Prijave pri župniku do nedelje 11. septembra
do 21. Prijave so veljavne z vplačilom 12 evrov. V primeru, da se premisliš vplačanega
denarja ne vračam, lahko pa sam dobiš nadomestnega romarja. Odhod avtobusa je pri
marketu v Bertokih ob 7.45. Jaz lahko pomagam pri prevozu do Bertokov. To soboto
mladinsko srečanje odpade zaradi romanja v Stično.
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 pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Ob četrtkih imamo uro molitve pred sveto mašo. Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v
Kortah.
Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred Najsvetejšim.

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.
NAŠI RAJNI:
Predvideni dar za sveto mašo v Sloveniji
Anton Prunk, Ljubljana, 86 let
je po sklepu škofovske konference 23,00€

†

Gospod, daj mu večni pokoj!

Na praznik povišanja svetega križa, v
sredo, 14. septembra 2022, bodo po
različnih krajih v Evropi in Sloveniji potekale molitve za mir v Ukrajini. Tudi mi se
pridružujemo tej pobudi in ne pozabljamo sester in bratov, ki so preizkušani zaradi vojne.
Na pobudo predsednika Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in nadškofa v Vilni
msgr. Gintarasa Grušasa se bodo lokalne Cerkve v Evropi na praznik, ki časti krščansko
znamenje našega odrešenja, bodo lokalne Cerkve v Evropi na praznik, ki časti krščansko
znamenje našega odrešenja in se v vzhodnem obredu praznuje na posebno slovesen način,
skupaj povezale v molitvi za mir.
Tudi letošnjo jesen poteka dobrodelna akcija Vincencijev koledar. Koledar se lahko
prevzame in dar nakaže preko priloženih položnic. Zbrana sredstva bodo namenjena
opremljanju hiše za prostovoljce, ki smo jo zgradili s sredstvi zbranimi v preteklih akcijah.
Letošnji koledar ima naslov Odpri srce za neskončnost.
Sestra Magdalena letos obeležuje 50 let zaobljub. Danes v nedeljo bo priložnost, da se
srečamo, obudimo spomine na mladostne dni in se z zahvalimo Bogu zanjo in za vse
milosti in blagoslove, ki jih je Bog po njej delil in jih še vedno deli.
Vabljeni k večerni sveti maši, ki bo ob 19,00 pri svetem Mavru. Po maši sledi preprosto
druženje pred cerkvijo in v župnišču. Ob tej priložnosti bo delila tudi njene podobice. Če
kdo želi, lahko prinese kakšen prigrizek. Sicer s. Magdalena, zaradi želodčnih težav, v
večernih urah pije samo toplo vodo. Pri maši bomo zapeli tudi kakšno pesem na kitaro.

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.

Liturgični kotiček
Močno je bila poudarjena potreba vernikov po druženju po sveti maši v obliki preprostih
organiziranih druženj ob kavi (agape). Verjamemo, da lahko lepa bogoslužja v povezavi s
srečanji za pripravo bogoslužja in srečanji po maši prinesejo v župnije več molitve, veselja,
nasmeha, vere in praznovanja. V bogoslužju se dotikamo samega jedra sinodalnih izzivov,
saj gre za vprašanje naše vere in bistvenega v veri. V lepem bogoslužju bi morali krepiti
občutek za bistveno, za življenje v polnosti, pristno življenje in verovanje. V bogoslužju se
srečamo z Jezusom Kristusom in on nas povezuje v občestvo Cerkve. (Sinoda o
sinodalnosti, Odlomek iz narodnega sinodalnega povzetka, Slovenija)

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: Katehet: No Lukec, povej, ali pri vas doma molite preden sedete h kosilu
- Pri nas ne molimo, naša mama zelo dobro kuha

