33. NEDELJA MED LETOM
dan / god

cerkev/ duh.

ura

mašni namen

33. NEDELJA
med letom
13. 11. 2022

sv. Rok
8.00 † Bazilij Skrt
sv. Maver 10.00 v čast Mariji snežni za zdravje in blagoslov
Korte
16.30 v čast Svetemu Duhu
sv. Maver 18.00 † Matteo Dobrilovich

PONEDELJEK

sv. Maver

19.00 † † Jožef in Antonija Jerebica

TOREK.

Korte
sv. Maver
sv. Maver
Korte
sv Rok

17.30
19.00
8.00
18.00
19.00

Korte
sv. Maver

18.00 za župnika Janeza ob 60. letnici
19.00 † Stane Bole

dom upok.
sv. Maver
sv. Maver
Korte
Marija Ali.

15.00 za vse duše v vicah
19.00 †† Albino in Livija in Marija Dekovič

†† Nevenka Benzon in Marija Grgič

Albert Veliki, škof

SREDA

Marjeta Škotska, Kraljica

ČETRTEK
Elizabeta Ogrska,
redovnica

PETEK
SOBOTA
NEDELJA
KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
SVETI MAVER

20. 11. 2022

8.00
17.00
18.00
sv. Rok
8.00
Korte
9.00
sv. Maver 10.00
sv. Maver 18.00

za Frankota, za zdravje
8. dan † Grisonich Giusto, Nožed 19
†† iz družine Černi
† prijatelj Zvonko
†† iz družine Felda
†† iz družine Fičur

† Marjan Pelhan
30. dan † Damjan Kaligarič
†† Mimi, Vera, Ivan in Lojze Mujdrica
†† Rafaella in Giovanni Šavron
za žive in †† iz družine Ravbar, Korte 44c
8. dan † župnik Tone Gleščič
v čast svetemu Mavru za vse farane

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 18. 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.
V petek smo pokopali gospoda župnika Antona Gleščiča. Mašo osmino bomo imeli
v Izoli na praznik svetega Mavra ob 10h. Priporočam ga tudi vašim molitvam.
Hvaležni za njegovo služenje Cerkvi in v župniji Izola polnih 16 let od leta 1973 do
1989. za tem je bil tri leta v Beogradu na nunciaturi. potem še župnik v Vrtojbi.
Rojen je bil 15. 6. 1938 v Oseku na spodnjem Vipavskem. V duhovnika je bil
posvečen 28. 6. 1964 na sveti gori pri Gorici. Eno leto je bil kaplan v Cerknem in
potem še osem let v Kopru. Naj mu bo nebeški Oče usmiljen in naš zavetnik sveti
Maver uspešen priprošnjik, da bi skupaj z Odrešenikom obhajal evharistijo v
nebesih. Gospod naj mu nakloni svoj mir!
Vprašanje: Katerega leta so Izolani dogradili župnijsko cerkev in jo posvetili zavetniku svetemu Mavru? a) 1553;
b) 53; c) 2005 ; d) 1888.
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SVETI MAVER – ZAVETNIK ŽUPNIJE IZOLA
Župnijski praznik imamo s celodnevnim češčenjem.
Mnoge naše molitve letos bodo oblikovane za našo
domovino, za uboge, za ohranitev stvarstva, za vse
dobrodelnike in za vse, ki so se namenili služiti svetemu
božjemu ljudstvu. Celodnevno češčenje bo po urah, kot
se boste prijavili. Skupine in posamezniki poskrbimo, da
Jezus v Evharistiji ne bo sameval. Dan celodnevnega
češčenja je tudi naše dežurstvo v molitvi za škofijo.
Včasih so bila celodnevna češčenja razporejena na vse
nedelje v letu.
Po obeh mašah pri sv. Mavru bo ofer za župnijo . Radi bi
uredili zakristijo, kjer bi postavili kable pod omet, pa
beljenje in kakšna nova omara za ministrantske in duhovniške obleke in oltarne
prte. Hvala za vaše darove tudi med letom. Po »sušnem« kovidnem obdobju, ko so
bile omejitve in financ v župniji komaj za sprotne stroške, ste v zadnjem času spet
zelo radodarni, saj s tedensko miloščino vedno presežemo 500 evrov.
Kljub kovidu bomo po praznični maši ob 10h poskusili novo olje, kruh in še kaj.
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine.
Birmanci Izola 2023: Bliža se vaše drugo spraševanje oziroma pogovor o vašem
krščanskem življenju v Cerkvi in v župniji. Vprašanja dobite na spletu. lahko vam
jih tudi natisnem. Vprašanja od 40 do 100. Še vedno je obvezno znati Padre nostro,
in Pridi Sveti Duh. Na novo se je potrebno naučiti Darove Svetega Duha, 10 božjih
zapovedi in Duhovna in telesna dela usmiljenja. Kdor se ne nauči dobi minus
točke. Točke dobite tudi za vse molitvice in obrazce, ki jih znate v kateremkoli
jeziku. Prav tako za svete maše in za sodelovanje v župniji. Spomnite se našega
prvega pogovora in poskrbite, da bo za naš drugi pogovor vse pripravljeno.
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.
Pevske vaje: petek ob 20h
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Ob četrtkih je ura molitve pred sveto mašo. Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju v Kortah.

Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred Najsvetejšim.

Božje kraljevanje

pomeni dokončno
izpolnitev človekovega hrepenenja po
Bogu in željo, da bi mogel biti združen in
povezan z Bogom. To kraljevanje je
presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta se
bo Kristusovo gospostvo z njegovim
drugim prihodom razodelo v dokončnem
odrešenju ljudi in v preoblikovanju
ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov
prihod za kristjane ni razlog za strah in
tesnobo, ampak predvsem povod za
upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi
Kristusovega življenja nas spomnijo na
Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo
poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino odrešenja in
(ne)vidno Božje delovanje v času. vir TU SŠK
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg
sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik,
NAŠI RAJNI:
osebno župniku ali na TRR: SI56
Damjan Kaligarič, Cetore 7, 51 let
1010 0003 7271 372. Nabiralniki v
Giusto Grisonich, Nožed 19, 84 let
cerkvi svetega Mavra so namenski:
Mirjana Dovč, Ljubljana, 75 let
misijoni, za Karitas in za tisk. Pri
Duhovnik Anton Gleščič, Osek, 85 let
Lurški Mariji, tam kjer se prižigajo
lučke in nabiralnik kjer piše za
Lučana Paliska, Koprska 15, 90 let
cerkev zbiramo za tekoče stroške in
Gospod, daj jim večni pokoj!
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
KULTURNO DRUŠTVO Korte : Petek 18. novembra 2022: Pripravili so prireditev:
Prireditev bo v predprostoru v veliko dvorano Zadružnega doma ob 18.30.
Predstavijo se:
 Dramska sekcija pod vodstvom Nine Mernik v izvedbi Tjaše Lukić, s kortežansko
štorjo Ko se je Karlina birmala, prirejeno za kamišibaj gledališče,
 predvajali bomo kratek film Pijina umetnost krašenja sveč v produkciji KD Korte,
 zapoje Pevska skupina KD Korte pod vodstvom Klemna Miklavčiča,
 razstavili bomo izdelke naših članov,
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.

Vračilo dragocenih umetnin in knjig v Besenghijevo palačo
V poznobaročni palači Besenghi degli Ughi je Občina Izola pred kratkim uredila ustrezne
pogoje hrambe antične Besenghijeve knjižnice. Lani je bil s sporazumom med Občino Izola
in Župnijo Izola knjižni fond predan občini in postal dostopen javnosti.
Občina si prizadeva za vzpostavitev prvotnega bogatega baročnega izgleda palače, zato je
zaprosila ZVKDS za vračilo umetnin, ki so nekoč krasile Besenghijev dom. Med njimi so
slike, restavrirane freske in pozlačeni leseni okvirji ogledal. S soglasjem Ministrstva za
kulturo se v Besenghijevo knjižnico vračajo tudi antične knjige, med temi posebno
dragocena Coronellijeva Isolario dell'Atlante Veneto (1696). V ta namen bodo projektni
partnerji podpisali sporazum o promociji knjižnega gradiva.
Vabimo vas na slovesno predajo umetnin in knjižnega gradiva, ki potekala v sredo, 16.
novembra, ob 14. uri v glavni dvorani palače Besenghi degli Ughi
Dobil sem zgornje vabilo, ki pa zahteva nekaj pojasnil, ker bo dogodek objavljen v medijih.
Kot starejši veste, je bila Besenghijeva palača po oporoki tega bogatega meščana izročena
cerkvi svetega Mavra kot župnišče. Po drugi svetovni vojni, leta 1950 je bila
nacionalizirana skupaj z vso opremo. V palači je bila tudi stara župnijska knjižnica, ki je
bila iz župnijskih knjig in tudi nekaterih knjig Besenghijeve zapuščine. Vredne knjige so ob
nacionalizaciji nekaj pokradli, nekaj prodali, nekaj predvsem teoloških pa je ostalo v
depojih nekje v Kopru. Italijanska skupnost je ta del knjig uspela dobiti nazaj in jih je
postavila v Besenghijevo palačo, kjer so takrat imeli sedež. Po sklepu denacionalizacije
smo župnija dobili odškodnino za palačo – nepremičnino, knjižnica pa je ostala naša last v
posesti italijanske skupnosti, ki je za knjižno gradivo lepo skrbela in ker župnija za takšno
gradivo nima primernega prostora niti varovanja.
V zadnjih letih smo nadaljevali s pogovori, saj so knjižnico premestili znotraj palače. Začeli
smo iskati tudi dragocene ukradene in prodane knjige, da se vrnejo k knjižnemu gradivu,
kamor spadajo in v nekaterih primerih smo bili celo uspešni. Dogovorili smo se, da bo za
knjižnico skrbela Občina Izola kot posestnik, da pa bomo pod določenimi pogoji vedno
imeli dostop tudi Župnija Izola, kot lastnik.

MISIONSKA DEJAVNOST ŽUPNIJE IZOLA IN KORTE: Piše Polona Dominik,
laiška misionarka iz Etiopije: 1. del.
ETIOPIJA, junij 2022
Prisrčen etiopski pozdrav iz Adis Abebe. Etiopijci v svojih pozdravih in nagovorih
vedno naslavljajo mir ali zaželijo mir drug drugemu - "salaam". Morda zato, ker jim
ravno miru vedno primanjkuje.
Kako je te dni v Etiopiji? Ravno pred tremi dnevi nas je pretreslo ob novici, da so se
vojaki ponovno podali v Gambela. Medtem ko se že dve leti spopadajo na severu
države, se je vnelo še v Gambeli, kjer se za prevlado bori druga skupina upornikov.
V Gambeli sem bila v začetku marca. Takrat sem spoznala otroke, ki potrebujejo
pomoč za šolanje v Don Boskovi šoli in smo jih na novo sprejeli v program Botrstvo.
Obnovili naj bi tudi stranišča v njihovi šoli. Ravno smo se namenili začeti dela, ko je
zgodaj zjutraj tudi k salezijancem vdrla oborožena skupina. K sreči se boj ni razvnel
v njihovem centru, ampak sta se vojski spopadli v mestu Streljanje je odmevalo
dolgo v noč. Sedaj je streljanje menda ponehalo, a si ljudje še vedno ne upajo hoditi
po mestu. Prva dva dni niso otroci šli niti v šolo. Ljudje so na žalost vajeni nemirov,
vendar zato znajo ohraniti notranji mir in živeti dalje v skladu z možnostmi.
POD ČRTO: Draga soseda, malo si pridobila na kilogramih … - To je od antidepresivov . – Od antidepresivov? Katere
antidepresive pa jemlješ? - Milka 300 gr

