29. NEDELJA MED LETOM
dan / god

29. NEDELJA
med letom
16. 10. 2022
PONEDELJEK

cerkev/ duh.

ura

sv. Maver 19.00

Ignacij Antiohijski,
muč.

sv. Maver

19.00

TOREK.
Luka evangelist

Korte
sv. Maver
Malija
sv. Rok
sv. Maver
Korte
sv. Maver

17.30
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
19.00

SREDA

Pavel od križa, duh

ČETRTEK
PETEK

Uršula, devica muč.

SOBOTA

Janez Pavel II.,papež

30. NEDELJA
med letom
MISIJONSKA
23. 10. 2022

mašni namen

sv. Rok
8.00 †† Tereza Lukič in Anica Benčič
Korte
10.00 † Roman Vagazon, Korte 36b
sv. Maver 10.00 v čast sv. Antonu in sv. Moniki, za

Marija Aliet. 19.00

spreobrnjenje sina
†† Anka in Aleksander Krejči
†† Franc in Marija Berce
†† Rudolf Kleva, Ana, Alma in Irma
† Anica Kapun
† † Blažkovič, Korte 26
8. dan † Štefanija Bordon, Kosovelova 34
30. dan † Manuel Šalkovič, Malija 20
† Frančišek Potočnik
† Kata Vuk
8. dan † Oktavij Kaligarič
† Angel Jerebica
†† Ana, Peter in Atilij Kaligarič
†† Katica in Jakov Sirotič

sv. Rok
8.00 †† Jordan, Milan in Otavija
Korte
10.00 † Marija Korenika, dar mol. skupina Medoši
sv. Maver 10.00 30. dan † Evijo Bon

Pisarna: Uradne ure bodo v sredo 19. 10. od 8.00 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.
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.
Ta vikend imam v Benetkah sestanek evropskega katoliškega skavtskega odbora.
Računam da se vrnem v nedeljo do večerne svete maše.
V četrtek odhajam v Krakov na simpozij, ki ga organizira svet evropskih škofovskih
konferenc o katehezi mladih. Tam ostanem do Misijonske nedelje. Potem ostanem
v Celju na osebnih letnih duhovnih vajah. Duhovne vaje so za vsakega kristjana
posebej milosten čas. Se priporočam v molitev, da bi se boljši vrnil domov.
Na misijonsko nedeljo odpade večerna sveta maša.
Vprašanje: Sveta Uršula, ki goduje v petek je zavetnica sester Uršulink. Kdo je ustanovil Uršulinke?
a) Angela Merkel; b) sestra Jana Rovtar; c) sveta Angela Merici; d) sveti Janez Pavel II.
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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.
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: Kako živimo kot kristjani. Katere vrednote zagovarjamo,
živimo. Kristjan je tudi pobudniški in zna povabiti še druge in se povezovati za
kakšno akcijo.

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.
Mladina: Molitev ob križu za svetovni dan mladih, ki bo v stolnici, v petek,
21. 10, začne se s sveto mašo ob 19.00. Toplo vabljeni. Organizira se
skupina mladih, ki bo šla na svetovni dan mladih na Portugalsko. Tudi kot
župnija bomo mlade podprli, mladi sami pa že razmišljajo o kakšni akciji s
katero bi se lahko samofinancirali, da ne bi udarilo po družinskem
proračunu.
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.
OPASILO V KORTAH: v nedeljo 23. 10. 2022 ob 10h Za
župnijo Korte je opasilo velik praznik v spomin na
posvetitev cerkve. Radi se udeležimo svete maše, ki jo bo
letos imel pater iz Pirana.
Kot običajno je opasilo tudi dan srečanja vaščanov po maši. Da bo
srečanje lažje steklo je potrebno kaj za grlo in želodec. Hvala vsem
pripravljalcem.
Cerkev je za župnijo tisti kraj, ki kakor ponudnik internetnih
storitev, skrbi za zvezo med zemeljskim in nebeškim.
Hvala za vaše darove ob prazničnem ofru. Zaradi covid razmer še ne bomo šli okoli
oltarja.

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.
Dom upokojencev, Oddelek za osebe z demenco: Zaradi časa ne morem organizirati
srečanja med tistimi, ki ste pripravljeni kakšno uro na teden preživeti med dementnimi
osebami v domu upokojencev izola tudi s kakšno molitvijo in pesmijo in osebjem doma. Ali
se bo to srečanje zgodilo v novembru, ali pa stopite sami v kontakt s socialno delavko
Kristino in se dogovorite.

Pevske vaje: sreda ali petek ob 20h : Pevski zbor v župniji Izola je prostor za
prijatelje, ki včasih tudi zapojejo Bogu v čast in slavo. Darjan vas po sms obvešča o
pevskih vajah tisti teden.
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
»Ti varuj nogo:
ne prosim, da videl bi v dalji obzorja,
zame dovolj je en korak.«
Katehumenat: še vedno lahko vstopite. Srečanja so ob sobotah ob 20h v veroučni šoli v
Kopru. Kdor se želi kot odrasel pripraviti na krst, obhajilo in Birmo, ali pa samo katerega
od teh zakramentov ima lepo priložnost.
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.

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
Novo
študijsko
leto
dobrin, ampak se trudijo le za tvojo slavo in blagor
(2022/2023) Biblične šole
duš.
Evangelii gaudium
Tvoje božansko obličje na križu jih spremlja skozi
»Če hodimo po cesti Stare
življenje.
zaveze, gremo Kristusu
naproti.«
(J.
Govori jim o junaštvu, odpovedi, ljubezni in miru.
Schildenberger)
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
V novem študijskem letu
Daj jim luči in moči, da bo svet vedno bolj
bomo
nadaljevali
spoznaval tvoje blagoslovljeno ime in da ti bodo
starozavezno pot skozi
mogli sredi vedno večjega števila tvojih sinov in
besedila Druge Mojzesove
hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in slave. Amen.
knjige in se skupaj z
Mojzesom in izvoljenim
ljudstvom
podali
iz
egiptovskega suženjstva do Sinaja, kraja sklenitve Stare zaveze.
Bog, ki je navdihovalec in avtor knjig obeh zavez, jih je z modrostjo uredil tako, da se Nova
zaveza v Stari skriva, Stara pa v Novi odkriva (Dei Verbum).
Pri vsakem predavanju bo podana zgodovinska, eksegetska in duhovna razlaga določenega
odlomka, sledili bodo napotki za
nadaljnje branje, molitev in pogovor.
NAŠI RAJNI:
V teku študijskega leta bomo v
Štefanija Bordon, Kosovelova 34, 86 let
knjižni obliki izdali razlago izbranih
odlomkov Prve in Druge Mojzesove
Oktavij Kaligarič, Cetore 35, 90 let
knjige.
Štefan Markežič, Južna cesta 2, 96 let
Predavatelji: škof. dr. Maksimilijan
Gospod, daj jim večni pokoj!
Matjaž, s. dr. Snežna Snežna, dr.
Samo Skralovnik.
Predavanj se lahko udeležite v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Preski ali pa v spletno
predavalnico vstopite preko povezave (Zoom). Prvo srečanje bo 26. oktobra 2022.
Prijave in informacije: https://biblicnogibanje.si/biblicna-sola/

†

POD ČRTO: Kaj so to "kalorije"?
Kalorije so male pošasti, ki živijo v omarah in ti vsako noč napadajo obleko, da se potem obleka čisto malo vsako
noč zmanjša. =)

