25. NEDELJA MED LETOM
dan / god

25. NEDELJA
med letom
18. 9. 2022

cerkev/ duh.

sv. Rok
Korte

Špeh

TOREK.
Andrej in Korejski
muč.

Korte
sv. Maver

SREDA

sv. Rok
Korte

ČETRTEK
PETEK
Pij iz Pietrelcine,
spovednik

SOBOTA
Anton Martin
Slomšek

26. NEDELJA
med letom
25. 9. 2022

mašni namen

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

PONEDELJEK sv. Maver
Januarij, škof, muč.

Matej, ev. ap.

ura

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

19.00 † Dario Carboni
17.30 za † očeta od sestre Pije
19.00 30. dan † Milka Krebelj in † mož Albin
19.00 za zdravje noseče mame in družine
19.00 †† Roža, Franc in Valerij Tul

sv. Maver

19.00 8. dan † Milka Delgiusto, Kajuhova 3b
za zdravje in pravo odločitev

sv. Maver

8. dan † Anton Prunk, Ljubljana
19.00
† Silvester Babič

sv. Maver

19.00 †† Mimi, Ivan, Vera in Lojze Mujdrica

sv. Rok
8.00 † Danijela Počkaj, Kraška 12
Korte
9.00 † Janez Jug, Malija 106
sv. Maver 10.00 za duševno in telesno zdravje
sv. Maver 19.00 † Aleksander Rodela

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 23. 9. od 8.00 do 10h.
V soboto bo sveta maša pri svetem Mavru, ker je v Alietski cerkvi predviden
koncert.
Bomo pa imeli v Alietski v soboto sveti krst ob 11.30. Najrajši krščujemo ob
nedeljah, ko med sveto mašo otroka predstavimo in izročimo molitvi božjega
ljudstva, včasih pa ni mogoče drugače kot v soboto ali kakšen drug dan. V
apostolski cerkvi so krščevali odrasle in sicer samo enkrat na leto, na velikonočno
vigilijo. Za krst otroka so starši dolžni narediti pripravo. Da bi ga lahko vzgajali v
veri, kar na dan krsta obljubijo, morajo skrbeti za svojo vero in zakramente. Tistim
ki živijo v izven zakonski skupnosti ni dovoljeno prejeti svetega obhajila. Tudi
odveze pri spovedi ne dobijo, če niso pripravljeni svojega življenja urediti. Če pri
spovedi ta svoj greh zamolčijo, si s tem nakopljejo še večji greh in se ve, da takšna
spoved ne velja pred Bogom.
Vprašanje: Dva od evangelistov sta bila tudi Jezusova apostola. Poleg evangelista Mateja, ki goduje v sredo je
bil Jezusov apostol še evangelist …? a) Peter; b) Marko; c) Luka; d) Janez
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KAM BI POLOŽIL
MOJE SRCE ???
Urnik
Kateheze
od 3 – 5
let KDP
1. razred
KDP
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
mladina
Korte

Dan, ura,
sreda 16.30

ponedeljek 16.30
četrtek ob 17.30
torek ob 16.30
sreda ob 17.15
sreda ob 18.05
torek ob 16.00
sreda ob 16.00
sreda ob 15.45
petek ob 19.30
sobota ob 19.30
torek ob 16.30

Verouk = Kateheza: Urnik ima spet malo
sprememb. Upam da takšen ostane.
Potrudili se bomo kar najbolje biti na
razpolago otrokom pri vzgoji za vero.
Prihodnji teden odpade verouk za 6. razred.
Ste pa otroci vabljeni na pripravo in spoved
v petek ob 18h. Pomeni vsi iz 6. razreda in
drugi, če niste bili sedaj s svojo skupino.
Srečanje katehetov bomo imeli v sredo ob 19.45. Dobro je, da se nekaj
stvari dogovorimo, se poznamo si izmenjamo kontakte za razne
kombinacije in nadomeščanja. Kateheza dobrega pastirja, 4.5.7.8.in 9.
razred imajo katehetski par. Pomeni, da za verouk skrbita po dva kateheta
oz katehet in katehistinja. Moški in ženski lik. To je dobro za otroke in tudi
medsebojna podpora katehetov.
Informacije o verouku spremljajte v Svetilniku, 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. Spodbude za verouk in Svetilnik najdete tudi na spletni strani župnije.

Birmanci Izola 2023: Sveta maša, verouk, molitev, spoved, pomoč človeku v stiski,
romanje, branje svetega pisma, verskih knjig in revij,… delajte to za nebesa in
zapišite za točke
K svetemu obhajilu v cerkvi svetega Mavra prihajamo v eni vrsti do vsakega ki deli
obhajilo. Vračamo se po drugi poti ob stebrih, da se ne srečujemo od blizu. To je zaradi
Covida, pa tudi da vse lepo poteka. Tudi če se ne vsedete na isto mesto, boste potrpeli na
drugem mestu do konca svete maše. Za sveto obhajilo pripravimo roke v prestol tako da jih
dvignemo dovolj visoko in položimo levico na desnico, kamor bo delivec obhajila položil
sveto hstijo tako da se vas ne dotakne. Ni treba, da se zaženemo vsi hkrati v vrsto, gremo
počasi in v razdalji. Obhajilo na usta je tudi možno, predlagam, da prihajate tisti s tako
odločitvijo, bolj proti koncu. Po obhajilu ustvarimo tišino, da se v srcu zahvalimo za
Navzočnost in ljubezen.

†

Kar se tiče covida se obnašajmo
NAŠI RAJNI:
odgovorno in skrbimo za druge in
Ljudmila Delgiusto, Kajuhova 3b, 77 let
tudi zase. Zaščitne maske niso
prepovedane, so pa učinkovite. Sem
Gospod, daj ji večni pokoj!
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.

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.
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€
Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 15. septembra, ob
državnem prazniku vrnitvi Primorske matičnemu narodu, na posebni slovesnosti v
predsedniški palači v Ljubljani, koprskemu stolnemu župniku dr. Primožu Krečiču,
našemu dekanu, vročil državno odlikovanje medaljo za zasluge.

Nujno je najti kanale za formacijo kot študij liturgije: v tem smislu je veliko
naredilo že liturgično gibanje z dragocenimi prispevki številnih učenjakov in
akademskih ustanov. Vendar pa je treba to znanje na dostopen način širiti zunaj
akademskega področja, da bo vsak vernik rastel v poznavanju teološkega pomena
liturgije - gre za odločilno in temeljno vprašanje vsakega liturgičnega znanja in
prakse - kakor tudi razvoja krščanskega obhajanja, v usposabljanju za razumevanje
evholoških besedil (besedila/molitve, ki jih moli duhovnik, op. ur.), obredne
dinamike in njihovega antropološkega pomena. (Papež Frančišek, Srčno sem želel, 35.)

Dr. Primož Krečič, doktor teoloških znanosti, stolni župnik in ljubitelj umetnosti, se
je rodil leta 1961 v Vrhpolju pri Vipavi.
Primož Krečič je od leta 2013 stolni župnik v Kopru. Veličastna koprska stolnica je
v Sloveniji je ena največjih cerkva. Ko je slišal, da so v Švici orgle, ki so jih leta
1988 izdelali v nemški orglarski delavnici po načrtih znamenitega francoskega
skladatelja, organista in pianista Jeana Guillouja, zdaj pa jih bodo zaradi prenove
dvorane zamenjali z drugimi, si je mislil, da bi bile lahko prave za koprsko stolnico.
Štiri leta je trajala pot vrhunskega in velikanskega instrumenta od Züricha do
Kopra. Zahtevna demontaža v Švici in nato prevoz v sedmih tovornjakih, v Kopru
pa umestitev, ki je zahtevala številne prilagoditve ter nazadnje uglasitev. Za
začetek je bilo treba zbrati šeststo do sedemsto tisoč evrov, orgle pa so vredne
med dva in tri milijone evrov. “Glasba je pot do lepote,” pravi župnik.
S temi orglami so pridobili vsi, najprej glasbeniki, glasbeni pedagogi in ljubitelji
glasbe, domačini in obiskovalci od blizu in daleč, pa tudi župnija in Mestna občina
Koper, ki sta se znašli na seznamu pomembnih evropskih orgelskih mest in
prizorišč. Nove orgle prinašajo priložnosti glasbenega izobraževanja, poustvarjanja
in mednarodnega povezovanja. Orgle imajo 68 registrov, 5420 piščali, 20 sapnic,
20 mehov in 7 ventilatorjev. Z višino skoraj 10 metrov in težo 16 ton so največje
cerkvene orgle v Sloveniji, pa tudi v tujini večjih ni blizu.
Od slovesnega odprtja in blagoslova v letu 2021 so zazvenele na številnih
koncertih in opozorile nase z mogočno harmonijo, ki je več kot le glasbena
ubranost – priča tudi o ubranosti ter sodelovanju skupnosti, ki si je upala seči po
nedosegljivem in je premagala vse ovire, da ga je dosegla. Ko so med gradbenimi
deli in postavljanjem novih orgel odstranili ploščo škofa Vergerija, so naleteli na
pomembno arheološko odkritje – a ob tem so odkrili še pomembno spoznanje za
prihodnost, ki ga je dr. Krečič povzel v besedah: “Če imaš pravi namen in dobre
sodelavce, lahko veliko narediš.”
Država Slovenija se dr. Primožu Krečiču za spoštovanje in bogatenje kulturne,
zgodovinske in verske dediščine ter za neutrudno povezovalnost v skupnosti
zahvaljuje z medaljo za zasluge.

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: Gospod župnik, je že prav, da ste se ostrigel. Ko sem vas gledala pri maši se nisem mogla zbrati,
ker ste bil s prejšnjo razkruštrano frizuro, kot predsednik vlade.

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.

Na prvo soboto v oktobru, 1. 10., bomo začeli s celoletnim duhovno-teološkim
poglabljanjem v SKRIVNOST KRŠČANSKEGA BOGOSLUŽJA EVHARISTIJE. Papež Frančišek nas v novem dokumentu Srčno sem želel še
posebej spodbuja, da bi pripravili takšne prostore resne in življenjske liturgične
formacije. Po večerni sveti maši (ob 20.00) bo s. Božena imela v učilnici
predavanje, kateremu bo sledil pogovor. Kratek povzetek obravnavane liturgične
vsebine bomo lahko slišali tudi v nedeljo pred mašo (ob 9.45). Tovrstna liturgična
poglabljana bodo vsak prvi vikend v mesecu. Lepo vabljeni!
Liturgični kotiček

