
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

27. NEDELJA 
med letom 

ROŽNOVENSKA 

2. 10. 2022 

sv. Rok  
Korte 

 sv. Maver 
 

sv. Maver 
 

8.00 
9.00 
10.00 

 
19.00                                                                                                                                                                                                          

†† Božjak in Čampa 

† Mirko Hrvatin, dar namesto sveč 

†† Miro, Bernarda, Igor, Nežka in Marko 

Furlan 

††Giordana in Giordano Lakošeljac 

PONEDELJEK 
Korte 

sv. Maver 
19.00 
19.00 

vsi †† iz družine Gržentič, Korte 85 

8. dan † Evijo Bon, Prol. br. 20 

TOREK. 
Frančišek Asiški r. u 

Korte 
sv. Maver 

Malija 

17.30 
19.00 
19.00 

† Vladimir Novak in †† iz druž. Kapun 

† Milka Poje 

8. dan † Manuel Šalkovič, Malija 20 

SREDA  
Marija Favstina 

Kowalska, redovnica 

Korte 
sv. Rok 

 

19.00 
19.00 

 

†† Roža in Just Grbec, Korte 38 

za družino Ražman: Ana, Rodolfo, Milan 

in Sandi 

ČETRTEK 
Bruno, redovnik, ust. 

karuzijanov 
sv. Maver 19.00 

8. dan † Stanislav Bole, Kajuhova 7b 

† Gabrijela Sivec 

prvi PETEK  
Rožnovenska Mati 

Božja  

Dom upok.  
sv. Maver 

Korte 
 

15.00 
19.00
19.00 
 

†† Karlo Stegovec in Ervin 

†† Lidija in Rudolf Knez 

†† Jeličič, Depase, Depase in Kaligarič, 

Cetore 19a 

prva SOBOTA  
Marija Aliet. 

Korte 
19.00 
19.00 

†† Ljubica Rutar, Boris in Janko 

† Bruno Mejak, Lučina in Mariza 

28. NEDELJA 
med letom 
9. 10. 2022 

sv. Rok  
Korte 

 sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00                                                                                                                                                                                                          

v zahvalo sv. Jožefu za novo službo 

†† Vilijem in Antonija Kleva, Malija 

†† Robert Oroši, Lorenc in Fran Oroši 

†† Pavla Benčič. Lilijana in Franc 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 7. 10. od 8.00 do 10h. Za prvi petek bom 

obiskal bolnike. Za bolnike na domovih v Izoli in v Kortah je potrebno poklicati, 

poslati mail ali sms. Da vem, kje želite obisk duhovnika, spoved, maziljenje in 

sveto obhajilo. Enako velja za bolnico. Jaz lahko grem v bolnico, čeprav so obiski 

prepovedani. V nujnih primerih naj nekdo od ožjih svojcev sporoči. Povprašajte 

tudi za nadstropje in številko sobe, da pridem pred vrata oddelka že opremljen s 

temi podatki.  
 

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 nekje z obale. Cena 25€, prijave do nedelje 2. 10. do 20h. 
 

Vprašanje:   Kje je živel Frančišek Asiški 1181/82 do 1226, 3. oktober??  a)  v mestu Assisi, v Umbriji v srednji 
Italiji.;      b) v Piranu;    c) v Koštaboni;    d)  v Mehiki v  Aztežkem mestu Asi 
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Pomnoži nam vero. 
Večna prošnja 
slehernega učenca: 
pomnoži, dodaj, utrdi 
vero. Tako majhna je, 
tako krhka.  
Ni bolj čiste molitve, a 
Jezus jo ne usliši. Vera 

ni “darilni paket”, ki pride od zunaj, ampak moj odgovor na 
Božje darove, moj odgovor na njegovo ljubeče dvorjenje. 
»Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi: 
“Izruj se in se presadi v morje” in bi vam bila pokorna.« 
Uživam ob lepoti in moči Jezusove govorice in ob silnih 
prispodobah: najmanjše med vsemi semeni skupaj z 
velikimi drevesi, ki plešejo po morju! Zrnce vere ima v sebi 
moč, da izruje murve in lahkotnost semena, ki se zapre v 
tišino. En nič, ki je vse, lahkotno in močno. Zadošča malo 
vere, celo zelo malo, manj kot gorčično zrnce, mravljica, 
kot pravi pesnik J. Twardowski: »tudi največjega svetnika / 
prenaša kot trsko / mravljica vere.« 
 
 

Verouk = Kateheza: Lepo smo začeli z veroukom. Če še kdo ni zaznal, da 
je verouk in da so srečanja za mlade, potem povabljen, da to hitro ugotovi. 
Starši spremljajte vaše otroke in vzgajajte za vero tudi doma. Skoraj pri 
vsaki generaciji birmancev se zgodi, da se za koga proti koncu priprav 
ugotovi, da ni hodil k verouku ali se udeleževal priprav na birmo. Ob takih 
zapletih mi je vedno hudo, je pa tudi res, da za birmo nismo nikoli preveč 
stari ali preveč pripravljeni, pogosto pa smo premladi in premalo verni. 
Birma je potrditev v veri. Vera je pot. Potrditev poti je torej birma in ne 
potrditev cilja poti vere. Še važnejše od verouka je sveta maša, ki naj bo 
redna. Še važnejše od tega pa je življenje iz vere doma, vsak dan.  

27. NEDELJA MED LETOM 



Birmanci Izola 2023: Kadar ne moreš k sveti maši v nedeljo, pri nas tudi sobotna 

večerna sveta maša velja za nedeljsko. Če je tudi takrat nemogoče priti k sveti 

maši, pridi k katerikoli sveti maši med tednom. Če tudi takrat nimaš časa, se 

vprašaj čemu živiš, in kakšno je to življenje, ki nima časa za veselo praznovanje. 
 
 

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. 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.  
 

PRIPRAVA NA KRST začne v sredo 5 oktobra ob 20h in sicer pri sv. Marku.  
Preden greste na pripravo je predvideno srečanje z domačim župnikom, kjer se 
preveri razloge za krst in pripravljenost staršev, da bodo resno krščansko vzgajali 
otroka. Drugače bolje da počakamo, dokler krščanstvo ne postane staršem in 
otroku stil življenja.  Priprava obsega tri srečanja ob sredah. Priprava je za vse 
starše, ata in mamo od otroka, pred krstom prvega otroka v družini. Lahko pripravo 
uredite še pred rojstvom otroka ali pa izmenično, en mesec ata in naslednji mesec 
mama. Nonoti in botri lahko poskrbijo za varstvo otroka v času, ko se starši 
udeležijo priprave.   
 

Liturgični kotiček 
 

Bogoslužje ne slavi Boga zato, ker bi mi lahko nekaj dodali lepoti nedostopne luči, 

v kateri prebiva (prim. 1 Tim 6,16) ali popolnosti angelskega petja, ki večno 

odmeva v nebeških bivališčih. Bogoslužje slavi Boga, ker nam omogoča, da tukaj, 

na zemlji, vidimo Boga v obhajanju skrivnosti in ko ga vidimo, zaživimo iz 

njegove velike noči: mi, ki smo bili mrtvi zaradi prestopkov in smo zaživeli s 

Kristusom (prim. Ef 2,5), smo Božja slava. (Papež Frančišek, Srčno sem želel, 43)  

 

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. 
 

  

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.  
 

Mesec oktober je posvečen nebeški Materi Mariji, saj jo častimo z 

molitvijo rožnega venca. Pobožnost rožnega venca mora in je 

postala vsakdanja hrana mnogih ljudi, saj se prav preko te molitve 
bližamo Materi Mariji in njenemu Sinu Jezusu. Ta molitev je tako 
preprosta, da jo lahko molijo otroci pa tudi ostareli in bolni. V njej 
premišljujemo z Marijo čudovite skrivnosti odrešenja našega Gospoda 
Jezusa Kristusa. 
 

Pevske vaje: sreda ob 20h : Pevski zbor v župniji Izola je 

prostor za prijatelje, ki včasih tudi zapojejo Bogu v čast in slavo. Pevski zbor je 

pomembna župnijska skupina, kjer se srečujejo ljudje različnih starosti in jih 

povezuje vera v Boga in veselje do petja. Pevski zbor je tudi način, kako podarimo 

župniji in Cerkvi nekaj od tega, kar nam je Bog podaril v življenju. Talente in čas.  
 

Dar za sveto mašo   (23,00 €) 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.   Hvala za vaše darove  
 

Frančiškovo v Piranu: Tridnevnica v soboto, nedeljo in ponedeljek ob 18 uri. Vsak 

dan molitvena procesija po križnem hodniku samostana. V torek na praznik svetega 

Frančiška Asiškega bo slovesna maša ob 18 uri. Vsak dan pred mašo bo priložnost 

za sveto spoved. Parkiranje je možno na samostanskem dvorišču.  
 

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: Mama svoji hčerki: Ja kakšna pa si, kako se moreš tako obnašati? 
Hči odgovori: Za vse težave se, prosim, obrnite na proizvajalca…!  

Urnik 
Kateheze 

Dan, ura, 

od 3 – 5 
let KDP 

sreda 16.30  

1. razred 
KDP 

  ponedeljek 16.30 

2. razred četrtek ob 17.30 

3. razred torek ob 16.30 

4. razred sreda ob 17.15 

5. razred sreda  ob 18.05 

6. razred torek ob 16.00 

7. razred sreda ob 16.00  

8. razred sreda ob 15.45 

9. + 
mladina 

sobota ob 19.30 

Korte  torek ob 16.30 

† 
 

NAŠI RAJNI:  
 

Stanislav Bole, Kajuhova 7b, 73 let 

Bojan Lazar, Kranj, 55 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
 
 

 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
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