
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 11. 11. od 8.00 do 10h. Uradne ure objavljam 

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

maše in druge zadeve. Marsikaj lahko uredite kar ob sveti maši.  

KORTE:  13. 11 bo sveta maša v Kortah ob 16.30. Prosim če se lahko prilagodite 
tej uri, ker dopoldne ne morem manjkati na skavtskem svetu (občni zbor društva) 
v Slovenski Bistrici. Upam, da bomo potem uspeli priti nazaj v redne razmere. 
Glede na pomanjkanje duhovnikov je zelo verjetno, da bo reda vse manj.  
Ker sem v Krakovu srečal škofa iz Litve, sem se lahko dogovoril, da me bo eden od 
frančiškanov zamenjal pri tisti sveti maši in sem ta vikend še kar mirno preživel 
doma.  
 

Vprašanje: V sredo imamo v Cerkvi kar praznično, saj po vsem svetu obhajamo praznik posvetitve Lateranske 
bazilike . Zgodilo se je 9. novembra  leta 324, ko je papež Silvester posvetil baziliko svetega Janeza v Lateranu. 

Vsak kraj namenjen češčenju Boga je znamenje tistega duhovnega templja, ki je Cerkev, zgrajena iz živih 
kamnov: občestva vernih, združenih v eni veri. Kje stoji ta imenitna cerkev še danes?  a)  v Istri;      b) v 
Združenih državah na zahodni obali;    c) v Strasbourgu zraven evropskega parlamenta ;    d)  v Rimu. 
 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 39  6. – 13. november 2022 
 

Moj Bog, velik in čudovit: 1568 kg / 12,6% 
Res hvala vsem, ki ste sodelovali letos s 
Stvarnikom v župnijskem oljčniku.  
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je 
reden verouk za vse skupine.  
 

Birmanci Izola 2023: Tudi molitev na grobu 

zapišite v liturgični zvezek. 
 

Razpis: Iščemo prostovoljce, ki bi 

letos prevzeli prireditve ob 

Miklavžu in izdelavo jaslic v 

cerkvi svetega Mavra.  
 

Nabirka zahvalne nedelje, 6. novembra 2022, bo v 

celoti namenjena za projekte, ki jih izvaja škofija.  
 

Ob zahvalni nedelji pa izražamo hvaležnost za 

vsakega, ki v župniji, zaradi Božje ljubezni kaj dobrega naredi. 
 

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.  
 
 

Pevske vaje: sreda ali petek ob 20h  
 

 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.  

Na misijonsko nedeljo je vsako leto miloščina namenjena misijonom in oznanjevanju 

evangelija, na zahvalno nedeljo pa za škofijske projekte.  
 

Dar za sveto mašo   (23,00 €) se izroči osebno ali se nakaže na župnikov osebni račun: SI56 

1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.   Hvala za vaše darove  
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

32. NEDELJA 
med letom 

ZAHVALNA  
6. 11. 2019 

sv. Rok 
Korte 

sv. Maver 

8.30 
10.00 
10.00 

†† iz družine Črnac in † Marjan 
†† Milan, Ema in Francka Kaligarič 
†† Blaženka in Anton Štimec 

PONEDELJEK 
obl. posv. stonice KP 

sv. Maver 19.00 † Franc Zafred 

TOREK. 
Korte 

sv. Maver 
17.30 
19.00 

†† Amalija in Franc Lampe 

†† iz družine Ščuka 

SREDA  
Posv. lateranske 

 bazilike

sv. Maver 
Korte 

8.00 
18.00 

v čast Materi Božji za zdravje v družini 

8. dan † Damijan Kaligarič 

ČETRTEK 
 Leon veliki, papež

sv. Maver 
Korte  

sv. Maver 

8.00 
18.00 
19.00 

†† Ane, Stipan in Anđe 

30. dan † Oktavij Kaligarič, Cetore 35 

† Miro Pavlica in †† starši Suša in Pavlica 

PETEK  
Martin, škof   

dom upok. 
sv. Maver 

 

15.00 
19.00 
 

za vse duše v vicah 

† Anton Kopač, dar zakonska skupina 

†† Zadnikovi Rudi Marija in svojci 

SOBOTA  
Jozafat Kunčevič, muč. 

sv. Maver 
Korte 

8.00 
18.00 

†† Viktor Hrvatin, Ana in Dominik 

† Ernesta Grbec, Korte 62 

33. NEDELJA 
med letom 

13. 11. 2022 

sv. Rok  
sv. Maver 

Korte 
sv. Maver 

 

8.00 
10.00 
16.30 
18.00 

† Bazilij Skrt 

v čast Mariji snežni za zdravje in blagoslov 

v čast Svetemu Duhu 

† Matteo Dobrilovich 

32. NEDELJA MED LETOM 



Škofija Koper 
 

Zahvala škofa Jurija Bizjaka ob zahvalni nedelji 
 

Kako redka je hvaležnost in kako težko je biti hvaležen, vemo tudi iz evangelija o 
desetih ozdravljenih gobavcih: Gospod jih je namreč ozdravil deset, a samo eden se je 
vrnil in se mu zahvalil – in še ta je bil Samarijan, kar pomeni skoraj pogan (Lk 17,1119). 
Apostol Pavel daje Kološanom celo vrsto lepih naukov in sklene z naročilom: »In 
bodite hvaležni!« (Kol 3,15). In sveti oče Frančišek nas spominja, da bi nad vhodom v 
vsako hišo in v vsak dom morali stati napisani dve besedi: »Hvala« in »Oprosti«.  
Naš Gospod bi nam v svoji oporoki lahko naročil sto reči, ki naj bi jih opravljali v njegov 
spomin, izbral pa je samo eno, ki jo kot zadnjo skrivnost premišljujemo tudi v svetlem 
delu rožnega venca:  
Ki je postavil sveto Evharistijo. Ki je postavil sveto Zahvalo. To delajte v moj spomin: 
Zahvaljujte se in opravljajte daritev zahvale. To je povzetek vse naše vere in vse naše 
pobožnosti, vrhunec vseh naših obredov in vsega našega bogoslužja.  
Hvaležnost pomeni skoraj isto kakor priznanje. Biti nekomu hvaležen pomeni 
priznavati, da nas ljubi in nam je naklonjen. Znano Kristusovo pravilo »kdor bo mene 
priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih« (Mt 
10,32) torej lahko izrazimo tudi z uporabo izraza hvaležnost: »kdor bo meni hvaležen 
pred ljudmi, temu bom tudi jaz hvaležen pred mojim Očetom, ki je v nebesih«. »Tebi 
namreč naša hvala ni potrebna«, potrebna je nam, če nočemo biti dolžniki!  
Vsak dan, ki ga preživimo, je ves napolnjen seveda najprej z Božjimi darovi, zato 
apostol Pavel upravičeno sprašuje Korinčane: »Kaj pa imaš, česar bi ne bil prejel?« (1 
Kor 4,7). Je pa vsak naš dan napolnjen tudi z uslugami številnih ljudi okrog nas, bodisi s 
tistimi sprotnimi bodisi s tistimi že zdavnaj utečenimi, ki jih vsak dan uporabljamo, od 
vsakdanje hrane in obleke do sto orodij in vsakovrstne opreme, ki nam je po zaslugi 
naših bližnjih vedno dana na razpolago.  
Tudi vsak izmed nas torej ne bi smel svojim očem dovoliti spanja in svojim trepalnicam 
ne počitka, kakor pravi kralj David (Ps 132,4), dokler vsak večer ne začuti v sebi 
globoke hvaležnosti za vse, kar je čez dan prejel, in ne izreče svojega priznanja 
Gospodu in vsem bližnjim, ki jih je srečal. Kakor apostol naroča Kološanom: »In vse, 
kar delate, v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se 
zahvaljujte Bogu in Očetu« (Kol 3,17).  
Dragi bratje, naši severni sosedi imajo pregovor: »Žito in hvaležnost rasteta samo na 
dobri zemlji!« Prosimo Gospoda, naj semena naše hvaležnosti nikoli ne padajo ne 
poleg pota ne na kamnita tla ne med trnje, ampak vedno v dobro zemljo, da bo naša 
hvaležnost prinašala stoteren sad za Boga (Rim 7,4). »Zahvaljujete se Gospodu, ker je 
dober, ker vekomaj traja njegova dobrota« (Ps 118,29). »Kelih zveličanja bom dvignil 
in klical bom ime Gospodovo!« (Ps 116,13).   
Msgr. dr. Jurij Bizjak,  koprski škof  
 
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. 

Namen nabirke zahvalne nedelje:  
 

Kot vsako leto tudi letos s škofije sporočamo, kakšen namen je gospod škof izbral 
za nabirko zahvalne nedelje. 
V hvaležnosti dosedanjim škofom obnovljene Koprske škofije letos prosimo za 
nabirko, ki jo bomo namenili ureditvi prostorov pisarne in stanovanja za 
prihodnjega škofa ter nekaterim izboljšavam škofijske stavbe. 
Prostori za škofa so bili pripravljeni pred 35 leti za škofa Metoda, stanovanje je 
bilo beljeno za škofa Jurija. Sedaj je prenove potrebna zlasti kopalnica zaradi 
dotrajanih odtokov. Pohištvo je potrebno drobnih popravil. Klime potrebujejo vsaj 
temeljit servis. Tudi beljenje bo primerno. 
Škofijska stavba potrebuje nekaj popravil in izboljšav, zlasti sanacijo žlebov na več 
mestih, klimatizacijo kuhinje in beljenje kapele. 
Spoštovani župniki in župljani, prosimo in se priporočamo vaši darežljivosti. 
 
MISIONSKA DEJAVNOST ŽUPNIJE IZOLA IN KORTE:  
JULIJ 2022 : Pismo Saše ki na misijonskem središču skrbi za posvojitelje in 
posvojence v misijonih. Naša župnija ima v Etiopiji in v Kambodži kar 13 otrok, ki 
jih podpiramo, da lahko hodijo v šolo, pa še krožnik riža dobijo vsak dan.  
Spoštovane botre in botri! 
Iz srca hvaležni se nam v teh dneh javljajo misijonarji, otroci, mladostniki in 
bogoslovci, ki so deležni pomoči iz projekta Botrstvo in vam pošiljajo pozdrave. 
Šolsko leto je bilo zaradi koronavirusa zanje težko in nepredvidljivo, a so zmogli. 
Ponosni nam pošiljajo svoje fotografije in spričevala. Zaradi ukrepov ob pandemiji 
se še ne morejo vsi otroci vrniti v šolske klopi, ampak se mnogi še vedno šolajo na 
domu.  
Na proces izobraževanja pa v Etiopiji in Mozambiku vplivata tudi državljanski 
vojni. Predvsem v Etiopiji se situacija slabša in tudi lakota je tam vedno večja. V 
zadnjem letu se je celo podvojila. Salezijanci v tamkajšnjih centrih se trudijo 
pomagati in omiliti stisko ljudi s pomočjo v hrani. Cena živil je v zadnjem letu zelo 
narasla in to revnim prebivalcem še dodatno otežuje dostop do hrane. S podobnimi 
stiskami zaradi naraščajočih cen osnovnih potrebščin se soočajo v vseh misijonih, 
kjer pomagamo z Botrstvom. 
 
Tako kot v življenju nikoli ni vse samo črno, se tudi v misijonih dogaja veliko lepih 
in spodbudnih stvari, ki dajejo poguma in upanja za naprej. V Kambodži letos 
praznujejo 25. obletnico Don Boskove osnovne šole v Phnom Penhu. Danes tam 
stoji velik moderen šolski center, v katerem se šolajo otroci vse od vrtca do srednje 
šole. Pri vseh praznovanjih in srečanjih  se spominjajo slovenskih dobrotnikov ter 
molijo za vas.  
Pregovor "zrno na zrno pogača ... " še kako drži in mnogim otrokom pomaga ne 
samo preživeti, ampak celo izšolati se in priti do izobrazbe. Nasmehi na njihovih 
obrazih in izrazi hvaležnosti povedo vse. Hvala da jim pomagate in prižigate iskrice 
upanja v očeh, pa naj bo to v Afriki, Braziliji, na Samoi ali Salomonovih otokih. 
S prisrčnimi pozdravi,    Saša Sever Žuntar, za Misijonsko središče Slovenijie 
 

POD ČRTO: Da ne bi kdo rekel, da si občasno ne privoščim dragih potovanj in izletov …. Pravkar sem bil na bencinski črpalki.  

mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

