Kristus Kralj vesoljstva
dan / god

NEDELJA
KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
SVETI MAVER

20. 11. 2022

cerkev/ duh.

Darovanje D. Marije

TOREK.
Cecilija muč.
SREDA
ČETRTEK
Andrej Dung-Lac in
Vietnamski mučenci

PETEK

mašni namen

sv. Rok
8.00 †† Rafaella in Giovanni Šavron
Korte
9.00 za žive in †† iz družine Ravbar, Korte 44c
sv. Maver 10.00 8. dan † župnik Tone Gleščič
sv. Maver 18.00 v čast svetemu Mavru za vse farane

PONEDELJEK sv. Maver
SVETI MAVER

ura

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv Rok

9.00 obl. † Franc Škrlec,
†† Ane, Stipan in Anđe

19.00 30. dan † Štefan Markežič
17.30 v čast Materi Božji za zdravje
19.00 za † očeta
19.00

†† iz družin Mujdrica, Mavrin in Godnič
†† Tul in Turčič

Korte
sv. Maver

18.00 † Alojz Rupnik in †† Jeličič, Cetore 19a
19.00 † Antonija Kovačič

sv. Maver
Korte
sv. Maver

8.00 za rajne, dar Korte
18.00 † Emil Jerebica
19.00 † Boris Vočanec
†† Albina in Gustel Rožanc in vsi ††

SOBOTA
NEDELJA
27. 11. 2022

Marija Ali. 18.00 svojci

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

†† Emil, Marija, Lojze in vsi †† Klun
za župnijsko družino
za žive in †† pevce v Kortah
†† Frantar
†† iz družine Brnobič

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 25. 11. od 8.30 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.
Smo v tedni Karitas. Karitas je organizacija v Cerkvi, kjer se organizirano pomaga
in rešuje največje stiske, posebno takšne, kjer uradne institucije ne morejo
pomagati. Na karitas se obračajo mnogi iskalci sob ali stanovanj. Seveda lahko
damo samo tisto kar imamo. Mnogi podpirate karitativno delo v župniji z
darovanjem materialnih in denarnih sredstev. Drugi podarjate svoj čas, svoja znanja
in svoje talente. Mnogi pomagate tudi kot sosedska pomoč. Vse to je karitas, je
ljubezen, ki deli tisto kar ima, brez da bi pričakovala druge zahvale, kakor zavest,
da vršim Božjo sveto voljo. Hvala vsem, ki ste in ker ste karitativni.
Vprašanje: Koliko plače dobijo cerkveni pevci, za petje v cerkvenem pevskem zboru. Ob prazniku svete Cecilije
namreč vedno povabimo nove pevce v cerkveni pevski zbor? a) 1000 evrov na mesec; b) 1000 evrov na
leto; c) 1000 evrov za vsako pevsko vajo ; d) edino plačilo cerkvenih pevcev je zavest, da naredijo nekaj
lepega za Boga in za župnijsko skupnost, ko z veseljem lepšajo bogoslužje.
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SVETI MAVER – ZAVETNIK ŽUPNIJE
IZOLA
Sveti Maver na oltarni sliki v Izoli je upodobljen kot
mučenec s krono mučeništva. Slikar ga je upodobil na
sredini med poljedelci in vojaki. Vojaki se zaradi tega
svetnika umikajo, poljedelci pa mirno delajo na
poljih. Letošnji praznik, svete maše in celodnevno
češčenje je odlična priložnost da izprosimo mir v
svetu. naj se svetnik postavi med Ruse in Ukrajince,
med Kitajce in Američane, med leve in desne
Slovence med sosede, med nasilne otroke, med može
in žene, ki so v prepiru. Naj poskrbi za mir. Da bo
človeštvo mirno delalo in živelo od sadov svojega
dela. Praznik je tudi poln hvaležnosti, da smemo spet kot župnija praznovati, saj
smo bili dve leti brez zunanje slovesnosti. Hvala vsem ki ste s čiščenjem,
krašenjem in pripravo bogoslužja pripravili lep praznik. Hvala za darove pri ofru in
za celoletno skrb, ki jo posvečate cerkvi in župniji. Bog naj vam povrne.
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine.
ADVENTNI VENČKI: Tudi letos se bodo izdelovali adventni venčki. Skupno izdelovanje
venčkov bo v soboto 26.11.2020 od 10.00 ure naprej. Skupno druženje se bo začelo s
polurno katehezo, katero bo vodila s. Božena. Kateheza bo v cerkvi. Pomagala nam bo
celostno vstopiti v adventni čas in njegov pomen za naše življenje.
Prosimo, da zelenje, okraske, orodje in ostalo kar potrebujete prinesete s seboj. Vsakdo,
ki pride lahko naredi venček za domov in vsaj še enega za prodajo. Ker je Snježana
največkrat ob vikendih v službi prosim, da se javi še nekaj prostovoljcev, kateri
bodo skrbeli za skupino ter bodo poskrbeli tudi za pospravljanje. Veseli bomo vseh
pridnih rok.
Pevska vaja za otroke: Na prvo adventno nedeljo, 27. novembra, vabimo k pevski vaji ob
9.00 vse otroke in njihove družine, da se bomo pripravili na sodelovanje pri sveti maši ob
10.00.
Prvoobhajanci in starši se dobimo skupaj v soboto ob 10.00. Naredili bomo adventni
venček za v cerkev.
Srečanje prvoobhajancev na 1. adventno nedeljo 27.11.2022 ob 9.00 uri. Na srečanje
pridejo skupaj starši in otroci ( če res ni mogoče, da prideta oba, vsaj eden od staršev, če
res ni mogoče niti eden naj pride boter ali katera druga odrasla oseba).
Srečanja prvoobhajancev v adventu bodo še dodatno, 11.12. in 18.12.2022

Iz urada svetega Miklavža v nebesih sem dobil po faksu posebno sporočilo za pridne
Izolske otroke. V ponedeljek 5. decembra ob 16.30 bo sveti Miklavž s svojim spremstvom
prišel na obisk v cerkev svetega Mavra. Rad bi osebno pozdravil res vse pridne otroke.
Personalizirana darila bo prinesel potem ponoči pred svojim godom otrokom na dom.
Otroci smejo pisati pisma in risati risbice. Miklavž, ki gleda ve, kaj otroci res potrebujejo.
Če pa je kakšna dobra želja in v dosegu nebeškega proračuna, kaj se ve? Gotovo bodo imeli
prednost pri bogatih darilih otroci, ki niso razvajeni in tisti ki živijo v težkih razmerah
zaradi vojne in sovraštva.

Adventne duhovne vaje v vsakdanjem življenju:
IŠČEMO BOGA, KER NAS ON IŠČE: Človek je od
Boga obiskano bitje. Zaslutiti ljubeče hrepenenje Boga
po srečanju s slehernim človekom, pripraviti v srcu
prostor za Božji obisk, prepoznati Božje obiskovanje –
to bo naša pot v ADVŽ. Pogosto se obračamo na
Gospoda izhajajoč iz tega, kar so naše osebne
življenjske potrebe. Bolje pa je, da dvignemo pogled k njemu in poslušamo
njegovo Besedo, da spoznamo in se odpremo temu, kar nam On prinaša.
Način duhovnih vaj: Vsakodnevna polurna osebna molitev z Božjo besedo ter
tedensko srečevanje v skupini ( ko podeliš svoje izkušnje teh molitev ter prejmeš
navodila za naslednji teden) Priporočeni so osebni pogovori z molitvenim
spremljevalcem/spremljevalko.

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.

Teden Karitas (od 21. do 27. novembra 2022)
V letošnjem Tednu Karitas 2021 nas bo nagovarjalo geslo: »SKUPAJ DELAJMO ZA
DOBRO«, ki je še posebej primerno za današnji čas. Nadškof msgr. Alojzij Cvikl je ob tem
povedal: »Nihče ni tako reven, da ne bi mogel tudi on sam prispevati svoj delež za skupno
dobro. Naj letošnji teden Karitas in Klic dobrote tako odmeva v srcih nas vseh, da bomo na
vsakem koraku sposobni stopiti skupaj in da bo v nas delovala nova moč in volja delati
resnično dobro. Poklicani smo, da bi bolj in bolj postajali znamenje Božje ljubezni v svetu.«

Miloščina prihodnje nedelje je za Karitas. S hvaležnostjo se spominjamo vseh, ki
nam zaradi Božjega imena kaj dobrega storijo. Naj jim Vsemogočni obilo plača v
nebesih.
Romanje prostovoljcev Karitas na Slomškovo Ponikvo
V sredo, 23. novembra 2022, ob 12:00 bo sveta maša na Ponikvi, ki jo bo daroval
predsednik Slovenske karitas msgr. Alojzij Cvikl. Po sveti maši bosta za udeležence na
voljo kava in čas. Ob 14.00 bodo sodelavci Škofijske karitas Celje v Celju ob dvorani
Golovec pripravili kosilo. Nato ste povabljeni na javno generalko ob 16:00 v dvorani
Golovec v Celju. Sveto mašo bo neposredno prenašala TV Golica.

KDAJ: od 24.novembra do 29.decembra 2022
KJE: na Zoom povezavi, vsak četrtek od 20h do 21.30h
INFO IN PRIJAVE: s. Polona Švigelj 031 472 201/pikapolo7@gmail.com
ali Barbara Fritz Marzi 031385 094/ bmarzi1@gmail.com

Klic dobrote 2022: V sredo, 23. novembra 2022, v dvorani Golovec v Celju, bo potekal že
32. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Prisrčno vabljeni, da se
nam pridružite v Celju. Vstopnice so voljo na tel.: 01 300 59 60 ali e-pošti: info@karitas.si.
Neposredni prenos pa bo na TV SLO – I. program, Radio Slovenija in Radio Ognjišče.

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.

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.

Kar se tiče covida se obnašajmo
odgovorno in skrbimo za druge
NAŠI RAJNI:
in tudi zase. Zaščitne maske
Ljubo Bizjak, Ferda Bidovca 5, 68 let
niso prepovedane, so pa
Gospod, daj mu večni pokoj!
učinkovite. Sem vesel, ker se
mnogi že odločate za previdnost.
Kdor more, je dobro, da nosi masko, kjer smo zbrani malo bolj na gosto.

†

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.

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
Klub krščanskih izobražencev in župnija Koper vabijo: Večer v Rotundi bl. Elija, ki bo v
sredo 23. novembra 2022, ob 19.00 uri. Tema: Gospod. Z nami bo misijonar Danilo
Lisijak, salezijanec.

Prihodnjo nedeljo začenjamo z ADVENTOM. gre za čas pričakovanja in
umirjenosti. Gre za čas resnosti in preprostosti. Gre za vijoličen čas, za čas, ki je poln
upanja. Gre za čas ko je v svetu manj luči in več tihe in iskrene molitve. Adventno
krašenje cerkve je skromno – brez cvetja in srebrnih in plastičnih okraskov. Na vidnem
mestu je adventni venec in drobna lučka ki ima dovolj svetlobe, da vznemiri
pripravljeno dušo. Tudi po domovih in na ulicah velja v adventu pravilo, da je
preprosto, najlepše.
POD ČRTO: Kako pa to, da na vašem gradbišču tisti možakar dela kar v obleki in kravati?"
"To je naš župan! Ko je polagal temeljni kamen in je izvedel, koliko zaslužimo, je ostal kar pri nas!"

