
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

† Andrea (ženska) Baričevič 

†† Margarita in Anton Buzečan in vsi †† 

TOREK. 
Korte 

sv. Maver 
17.30 
19.00 

† † Viktor Ujac in David, Korte 47 

8. dan † Bojan Lazar 

SREDA  
Maksimiljan Celjski, muč 

Carlo Acutis, študent 

sv. Maver 
sv. Rok 

8.00 
19.00 

†† Alfonz in Miloš Gorjup 

†† Marjan in Vida Kozlovič 

ČETRTEK 
 Korte 

sv. Maver 
19.00 
19.00 

†† Franc, Marija in Valter Panger 

8. dan † Marija Zagožen, Veluščkova 2 

PETEK  
Kalist I., papež.  

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

† Vid Panger 

v zahvalo za dobre ljudi in za blagoslov 

SOBOTA  
TerezijaVelika 

Marija Aliet. 19.00 30. dan † Milka Delgiusto, Kajuhova 35  

29. NEDELJA 
med letom 

16. 10. 2022 

sv. Rok  
Korte 

 sv. Maver 
 

sv. Maver 
 

8.00 
10.00 
10.00 

 
19.00                                                                                                                                                                                                          

†† Tereza Lukič in Anica Benčič 

† Roman Vagazon, Korte 36b 

v čast sv. Antonu in sv. Moniki, za 

spreobrnjenje sina 

†† Anka in Aleksander Krejči 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 7. 10. od 8.30 do 10h. Seveda vas bom z 

veseljem sprejel kadarkoli, vendar sem resnično malo doma. Uradne ure objavljam 

za to, ker sem takrat sigurno v pisarni in lahko tudi takrat po telefonu naročite svete 

maše in druge zadeve. 

Da ne bi kdo pomislil, da nočem odpret vrat župnišča, pa sem doma, naj povem da 

v župnišču stanujejo tudi tri družine iz Ukrajine in trije študentje. Običajno ne vedo 

kje sem in kdaj se vrnem, zato tudi ne odpirajo vrat, ko kdo zvoni. Tudi jim ne 

morete nič naročiti zame, ker Ukrajinci slabo razumejo jezik. 

KORTE:  16. 23. in 30. oktobra bo nedeljska sveta maša ob 10h. Piranski patri 
Minoriti, bodo nadomeščali mojo odsotnost in ne morejo ob 9h, ker imajo mašo v 
Piranu. Kolikor sem zaznal je Kortežanom 10. ura še bolj všeč.  
Prihodnji vikend imam v Benetkah sestanek evropskega katoliškega skavtskega 
odbora. Računam da se vrnem v  nedeljo do večerne svete maše.  
 

Vprašanje:   Desetko rožnega venca začnemo z Oče našem in zaključimo s slava Očetu. Lahko dodamo še 
molitev: »O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, še 
posebej tiste, ki prosijo tvojega usmiljenja«: Koliko Zdravih Marij dodamo med očenašem in slava Očetu …? 
 a)  1.;      b) 3;    c) 10;    d)  50 
 

 
 

 Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 34   9. – 16. oktober 2022 

 

V odzivu na današnji evangelij izdelajte v 
družini »kozarec hvaležnosti«. Vanj boste 
vsak dan, mogoče celo večkrat na dan napisali 
Hvala Bogu in hvala Ljudem. Zahvala je lepa 
molitev in ima za posledico vljudne odnose 
med ljudmi. Prihodnjo nedeljo boste pri kosilu 
prebrali listke in praznovali hvaležnost.  

 
(Luka 17,11-19)...) Ko je prispel v neko 
vas, mu je prišlo naproti deset gobavih 

mož. Od daleč so se ustavili in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se 
nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In 
med potjo so bili ozdravljeni. (...) 
 
In med potjo so bili ozdravljeni. Evangelij je poln ozdravljenih. So kakor vesel 

sprevod, ki spremlja Jezusovo oznanilo: Bog je tu, je z nami, najprej vpleten v 
rane desetih gobavcev, in nato v začudenje edinega, ki se vrne prepevajoč.  
Med potjo so bili ozdravljeni... Deseteri gobavci so se še bolni podali na pot, in 
pot postane njihov zdravnik, prvi korak, zemlja posredi, kjer upanje postane 

močnejše od gobavosti, na stežaj odpre obzorja in jih odnese iz nepokretnega 

življenja.  
Ta nedovršeni izraz (med potjo) govori o dejanju, ki se nadaljuje, počasi, 
vztrajno; korak za korakom, ena noga za drugo, postopoma. Potrpežljiva 
ozdravitev kakor je potrpežljiva pot. 
 
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine. 
Mladina in 9. razred smo se dogovorili, da bomo imeli verska srečanja ob 
petkih ob 19.45. Vsaj kdaj pa kdaj.  
 Vse otroke in njihove družine vabimo k sveti maši v nedeljo, 23. oktobra ob 
10. uri. Da bomo lahko bolje sodelovali tudi s pesmijo, vabljeni k pevski vaji 
družinskega zbora dve nedelji: 16. in 23. oktobra ob 9.00. 
 

Birmanci Izola 2023: Nekateri ste me opozorili, da ni več vprašanj na spletni strani. 

Se opravičujem, ker je zadnji čas, da jih začnete prebirati za drugo spraševanje, ki 

bo po božiču. Prav tako se učite molitvice. Na vsakem spraševanju pogledam 

seznam molitvic, ki jih znate in dobite za znanje točke.   
 

28. NEDELJA MED LETOM 



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.  
 

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. 
 

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.  
 

Socialna delavka in delovne 

terapevtke v domu upokojencev v 

Izoli so dale pobudo, da bi v animacijo dementnih oseb vključili tudi kakšne prostovoljce. V 

piranski stavbi urejajo oddelek za dementne osebe. Moja izkušnja z njimi je, da molitve 

običajno ne pozabijo in predvsem se zelo razživijo pri petju. Mesec oktober je odličen, če bi 

kdo kakšno uro dopoldne (mogoče eno uro na teden) šel na demntni oddelek in z njimi molil 

rožni venec in prepeval stare cerkvene pesmi. Če je kdo pripravljen, naj se mi javi in bom 

skomuniciral s socialno delavko. Zaenkrat je zadeva šele ideja in je potrebno še malo 

dogovora in sistema vzpostaviti.  
 

Liturgični kotiček 
 

Prvi in poseben namen bogoslužja ni v tem, da izraža posameznikovo češčenje 

Boga, saj ga kot takega ne izgrajuje, duhovno prebuja ali oblikuje. Nosilec 

bogoslužnega dogajanja in molitve namreč ni posameznik, pa tudi ne celotno 

število mnogih posameznikov, kot so zbrani v božji hiši zgolj kot 

časovnoprostorska in razpoloženjsko uglašena enota "občestva". Marveč je subjekt 

bogoslužja celota vernega občestva kot takšnega, torej Cerkev, ki je več kakor 

skupno število posameznikov. Liturgija je javno, zakonito bogoslužje Cerkve in jo 

vodijo od nje posebej v ta namen izvoljeni in določeni uslužbenci, duhovniki. 

(Romano Guardini, Duh liturgije) 

 

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. 
 

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.  
 

 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   (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  
 

Misijonski mesec oktober ponuja številne 

spodbude za pastoralno in duhovno 
poglobitev verskega življenja: 

 Na prvi dan oktobra goduje sv. Terezija 
Deteta Jezusa, zavetnica misijonov. Kot 
karmeličanka je bila misijonarka na daljavo. 
S svojim širokim srcem je hotela objeti svet 
in v njem do konca ljubiti Jezusa. 

 Na predzadnjo nedeljo v oktobru pa vsako 
leto obhajamo tudi misijonsko nedeljo, zato 
je ves oktober misijonski mesec. 
Praznovanje bo potekalo v nedeljo 23. 
oktobra po vseh župnijah sveta. 

 Geslo letošnje misijonske nedelje je: »Vi 
boste moje priče« (Apd 1,8). Vabljeni k 
branju papeževe poslanice na spletni 
strani VaticanNews. 

 Po svetu trenutno deluje 41 slovenskih 
misijonarjev v 28 državah sveta. Seznam si 
lahko ogledate na tej povezavi. Na obisku v 
domovini so trenutno 4 misijonarji. 

 Za več informacij o misijonski dejavnosti v 
Cerkvi v Sloveniji vas vabimo, da si ogledate 
spletno stran Misijonskega središča 
Slovenije ali pa neposredno stopite v stik z 
nami. Z veseljem vam bomo pomagali po 
svojih močeh. 
Misijonsko središče Slovenije – MISSIO Slovenija 
 
 

POD ČRTO: Sodnik: Torej ste videli, kako sta se zakonca tepla. Kateri od njiju je po vaše imel prav?« »Prav sem 
imel jaz, ker se nisem poročil!« 

† 
 

NAŠI RAJNI:  
 

Marija Zagožen, Veluščkova 2, 90 let 
 

Gospod, daj ji večni pokoj! 
 
 

 

MOLITEV ZA MISIJONE 
 

Gospod Jezus Kristus 

ozri se na svoje misijonarje, duhovnike, 

redovnike in laike, 

ki so vse zapustili, da bi svetu oznanjevali 

tvojo Besedo in tvojo ljubezen. 
 

Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora, 

zavetje v puščavskem pesku, senca v 

ekvatorski vročini, 

pomoč v premagovanju ovir, varnost pred 

padci. 

Varuj jih v težkih trenutkih. 

Usmerjaj njihove moči, tolaži njihova srca, 

ovenčaj njihovo delo z duhovnimi uspehi. 
 

Naj ne iščejo človeških uspehov niti 

minljivih dobrin, ampak se trudijo le za 

tvojo slavo in blagor duš. 

Tvoje božansko obličje na križu jih 

spremlja skozi življenje. 

Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni 

in miru. 

Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti. 

Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj 

spoznaval tvoje blagoslovljeno ime in da ti 

bodo mogli sredi vedno večjega števila 

tvojih sinov in hčera 

peti pesem zahvale, odrešenja in slave. 

Amen. 
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