26. NEDELJA MED LETOM
dan / god

26. NEDELJA
med letom
25. 9. 2022

cerkev/ duh.

PONEDELJEK sv. Maver
Kozma in Damjan, muč.
Korte
TOREK.
Vincencij Pavelski, r. u

SREDA

Venceslav muč.

ČETRTEK
Mihael, Gabriel in
Rafael, Nadangeli

ura

mašni namen

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
19.00 † Marjo Klun in Pino in vsi ††

sv. Maver
sv. Maver

17.30 †† Avrelija in Viktor Felda
19.00 za pogum in modrost
8.00 za zdravje, za Marijo in za župnika, v čast

sv. Rok
Korte
sv. Maver

19.00 za †† v družini Samec in Sagadin
19.00 †† Viktor in Orjana
19.00 30. dan † Dominika Kaligarič, Gortanova 10

Bogu in materi Božji

za zdravje in moč v preizkušnji, za Božji
blagoslov
za Jožeta Mežnarja, za zdravje in za
zdravje vseh v družini
†† Nevenka in Barbara Patajac

Hieronim, duh, c. uč.

PETEK

sv. Maver

8.00

SOBOTA

sv. Maver

19.00 †† Avgust Zagožen in Peter Žigante

Terezija Deteta Jezusa,

27. NEDELJA
med letom

ROŽNOVENSKA

2. 10. 2022

sv. Rok
8.00 †† Božjak in Čampa
Korte
9.00 † Mirko Hrvatin, dar namesto sveč
sv. Maver 10.00 †† Miro, Bernarda, Igor, Nežka in Marko
Furlan

sv. Maver 19.00 ††Giordana in Giordano Lakošeljac

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 30. 9. od 8.30 do 10h.
V soboto bo sveta maša pri svetem Mavru, ker bodo lažje sodelovali novi liturgični
sodelavci. Tako bo odslej vsako 1. soboto v mesecu.
Danes je Slomškova nedelja in ekumenski dan. Je tudi Kvaterna nedelja, ko
molimo za duhovne poklice in tudi darovi od miloščine so namenjeni za semenišče.
V četrtek je praznik nadangelov. Naj nas spremljajo v bojih in nevarnostih, da bi
odpadli od vere.
V petek je za našo škofijo praznik zavetnika svetega Hieronima. Sveta maša bo
samo zjutraj, ker zvečer z Lukom ne moreva zaradi srečanja skavtskih voditeljev.
V soboto, 8. oktobra 2022, bo v Beltincih že tradicionalno srečanje Slovencev in
Hrvatov in Madžarov pod geslom Skupaj na poti vere in miru.
Avtobus bo odpeljal tudi iz naših krajev. Cena 25€, prijave do nedelje 2. oktobra.
Vprašanje: Kdo je zavetnik naše Koprske škofije? a) Sveti Jožef delavec; b) Sveti Hieronim, duhovnik,
cerkveni učitelj in prevajalec Sv. pisma; c) Sveti Maver, škof in mučenec; d) Sveti Nazarij, prvi škof v Kopru
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MED
BOGATIMI
IN REVNIMI
JE
SAMO
ZID.
Kdo bo podrl
zid in zgradil
most???
Verouk = Kateheza: Sprememba je samo za 9. razred, ki ima srečanja
skupaj z mladimi ob sobotah.
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: V liturgični zvezek napišite datum vašega krsta in kraj. Ta
dan se praznuje: Tako pravi papež Frančišek birmancem:
»Pot zakramenta birme je čudovita, saj oživlja izkušnjo Jezusovih prvih
učencev: Simona, Andreja, Jakoba, Janeza, nato Marije iz Magdale,
Marte in Marije iz Betanije ter drugih. Tudi vi lahko tem imenom dodate
svoja imena, vsak svoje, ki ste jih prejeli pri krstu. Ali poznate datum
svojega krsta? To je pomembno predvsem za vas, ki ste birmani ali
boste birmani, kajti birma potrjuje krst. Krščansko življenje je hiša, ki se
gradi na temelju krsta. Vedno: pri enajstih letih, pri dvajsetih,
štiridesetih ali osemdesetih letih. Temelj je vedno krst. Zato je
pomembno, da ne pozabite datuma, kdaj ste bili krščeni, in ga tudi
praznujete. Danes blagoslavljam vsakega od vas, da bi postali živi
kamen za gradnjo krščanske skupnosti: živi kamen v družini, živi kamen
v župniji, živi kamen v družbi prijateljev, živi kamen v športnem okolju
... Biti živi kamni: to je mogoče z močjo Svetega Duha, ki vas pri birmi
potrdi kot krščene, Božje otroke in člane Cerkve. Zapomnite si: krst in
kamen, živi kamen.

Osnovnošolke in osnovnošolci,
vabimo vas v OTROŠKI PEVSKI
ZBOR ŽUPNIJE IZOLA!
Vaje so ob torkih od 17.30 do 18.30,
imela jih bo s. Božena.
Lahko se ji javite tudi tisti, ki igrate
kakšen inštrument. Dvanajst vas je že,
prostora je še za novih 12.
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.

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. +
mladina
Korte

Slomškovo bralno priznanje: Otroci in mladi, ki radi berete: Pred nami je Slomškova
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
sobota ob 19.30

torek ob 16.30
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
poglabljanja bodo vsak prvi vikend v mesecu. Lepo vabljeni!
Vabimo tudi pevke in pevce, ki bi bili pripravljeni podpreti občestveno petje pri
tem bogoslužju. Prvič se bomo dobili v soboto, 1. oktobra 2022, ob 17.45 v
župnijski cerkvi sv. Mavra v Izoli.
Liturgični kotiček

Za duhovnike in za vse krščene liturgična vzgoja v tem njenem prvem pomenu ni
nekaj, kar bi si lahko mislili, da osvojimo enkrat za vselej: ker dar skrivnosti, ki jo
obhajamo, presega našo možnost spoznanja, mora ta zavzetost vsekakor spremljati
trajno formacijo vsakogar, s ponižnostjo malih, ki odpira za začudenje. (Papež
Frančišek, Srčno sem želel, 38)
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.

nedelja, ko začenjamo novo bralno leto z geslom "Kjer je naša ljubezen, tam naše srce, naš
zaklad" (bl. Anton Martin Slomšek). Digitalizacija našega sveta je še pomnožila besede,
podatke in misli, ki jih vsak dan sprejemamo. Zato je toliko pomembneje, da zapisane
besede izbiramo zavestno. Čeprav odsevajo svet, v katerem živimo, naj segajo globlje. Naj
vodijo k boljšemu in lepšemu odnosu do Boga, samega sebe, bližnjega in stvarstva.

†

NAŠI RAJNI:
V župniji imamo kar lepo knjižnico,
pa tudi v mestni knjižnici se dobi kar
Evijo Bon, Prol. br. 20, 60 let
nekaj knjig, ki jim lahko rečemo
Manuel Šalkovič, Malija 20, 36 let
knjige z versko vsebino. Lahko bi
Gospod, daj jima večni pokoj!
ustanovili župnijsko bralno skupino,
ki bi skrbela za knjižnico in za to, da
bi bralci ob koncu šolskega leta dobili bralno priznanje. Kdo bi lahko vodil to skupino.
Dokler nimamo skupine lahko tudi župnik posodi kakšno knjigo iz knjižnice. Povabljeni
otroci in odrasli bralci.
Zaradi večjega interesa je padla odločitev, da
se bo šola izvajala v Novi Gorici, a je tudi za
tamkajšnjo izvedbo potrebno zadostno število
prijavljenih.
Prijave zbiramo do konca septembra. Povezava: https://kps.rkc.si/skofija-koper/
Miloščina današnje kvaterne nedelje je za semenišče
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.

Katehumenat bomo začeli v soboto, 1. oktobra ob 20.00 v veroučni šoli v Kopru.
Prosim, če posredujete to obvestilo kandidatom. Duh veje in kliče.
Obveščam, da bo v nedeljo,, 2. oktobra, ob 20.00 drugi koncert orgelskega festivala Koper
2022. Igral bo priznani italijanski organist: Luca Scandali.
Teden za življenje Od leta 1992 dalje na pobudo Slovenske škofovske
konference društvo Gibanje za življenje vsako leto pripravi Teden za
življenje. Letos bo potekal pod geslom 'Ne zavrzi življenja'. Začetek 2.
oktobra.
Društvo Gibanje za življenje združuje ljudi, ki želijo odkrivati življenje kot dar in kot klic:
kot poklicanost iz Ljubezni za ljubezen. Vsem ljudem, še posebej pa mladim, želi biti v
pomoč, da bi odkrivali dragocenost življenja, smisel življenja, veselje do življenja,
spoštovanje, skrb in odgovornost za življenje ter življenjski pogum.
POD ČRTO: Je dobil puzle en mož v domu starejših. In ga je sestavljal. Po 10 dneh mu je uspelo postaviti zadnji
del sličice: Pa se pohvali fizioterapevtki: V desetih dneh sem sestavil puzle, na škatli piše 4 do 5 let.

