
  

 

 

Pisarna.:  Uradne ure bodo v petek 2. 10. od 8h do 10h.  

Prvi petek: Zaradi pandemije in ker varujemo naše bolnike spet ne bo rednega 

obiska bolnih in ostarelih. Priporočam da bolniki spremljajo svete maše preko 

radija ognjišče ali drugih medijev in prejmejo duhovno obhajilo. Kadar si kdo od 

bolnikov vendarle želi obisk duhovnika v bolnici, v domu za ostarele ali doma bom 

prišel ustrezno razkužen in zaščiten. V domu morajo svojci najaviti obisk in 

bolnika pripeljejo na prosto v park. V bolnici se je potrebno dogovoriti z bolnikom 

in z osebjem na oddelku. Doma se je potrebno dogovoriti z bolnikom in skrbnikom 

in potem uskladiti z duhovnikom, ker je najnevarnejše hoditi od bolnika do bolnika.  

NIJZ je dal nova priporočila glede nošenja mask in zbiranja. Svetih maš in verouka 

se smejo udeležiti izključno zdrave osebe. Obveznost nošenja mask velja tudi na 

prostem, kjer se zbira več ljudi. Prav tako oddaja telefonske številke. Bodimo 

odgovorni! Skrb za zdravje udeležencev pri sveti maši in njihovih domačih spada 

med osnovno krščansko držo: Ljubezen do bližnjega! 
 

Vprašanje: Katero molitev molimo še posebej vsak dan v mesecu oktobru?  a) Rožni venec ;    b) Večernice 
  c)  K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah;    d) Spomni se o premila Devica Marija,  
 
 

Izola, Korte; leto XXVII., št. 37, 27.  september – 4. oktober 2020 
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden bo reden verouk. Otroci 
nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostoru. In sedijo 
na razdalji. Izkušnja iz prvih ur verouka je, da so otroci 
glede tega zelo disciplinirani. Imamo tudi majhne skupine.  
K verouku prinesejo knjigo, zvezek, in liturgični zvezek. To 
je navaden zvezek v katerega odgovarjajo na vprašanje iz 
Svetilnika in s katerim spremljajo svoje življenje po veri. 
Liturgični zvezek v corona obdobju pride toliko bolj v poštev. 
V liturgični zvezek tudi napišemo opravičila in sporočila 
katehetu. Nekateri razredi nimajo knjige, drugi niti 
delovnega zvezka, liturgični zvezek naj bi imeli vsi od 2. do 
9. razreda kot prikaz svojega verskega življenja. Vanj se 
lahko tudi na otrokovo pobudo kaj napiše, nariše, nalepi. 

Nekaj kar kaže na otrokovo osebno duhovno rast in napredovanje v veri. 
 

Verouk za odrasle: Gre za srečanja ob torkih zvečer v župnišču v Izoli. Gre za 
pogovorno skupino ob svetem pismu in verskem življenju. Verouk poteka že veliko 
let ampak smo vedno na začetku in se ga lahko udeležuješ tudi neredno. 
Prvo srečanje bomo imeli 29. 9. ob 19.45 v župnišču. Zaščitne maske! Če bo 
kakšna nova prepoved zbiranja verouk za odrasle odpade.   
 

Tisk.  Izšla je nova številka Družine in Ognjišča. Družina izide vsak teden. Lahko si ta verski časopis 
naročite na dom, če ga jemljete redno. Za neredne bralce imamo nekaj izvodov v prosti prodaji. 
Enako velja tudi za ves drug tisk.  
 

BIRMANCI! Oktober je mesec rožnega venca. Poznaš to molitev? Poišči navodila 
za molitev! Če jih ne najdeš vprašaj kateheta. Ali si upaš organizirat v družini oz 
sam v oktobru molit vsak dan eno desetko rožnega venca. Če ti kakšen dan uspe, 
zapiši v liturgični zvezek.  
 

PEVSKE VAJE: Menda so pevske 
vaje čudovito uspele zaradi prostora in 
ker ste pogrešali petje in druženje. 
Vaje bodo v petek ob 20h v Cerkvi 
Svete Marije Alietske. Vabljeni! 
 

Molitvene skupine:  Izola: Ob torkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k 
češčenju pred sv. mašo  
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h. 
 

Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez) 

janez.kobal@skavt.net .  (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.  

26. NEDELJA MED LETOM 
dan / god cerkev ura mašni namen 

26. NEDELJA 
med letom 

27. 9. 2020 
Slomškova nedelja 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.30 
9.00 
10.00 
19.00 

† Vilijem Samec 
† Janez jug, Malija 106 
za dušno in telesno zdravje 
za župnijo 

PONEDELJEK 
Venčeslav, muč. 

sv. Maver  19.00 8. dan † Marija Gržinič, Cankarjev drev. 16a 

TOREK 
Mihael, Gabrijel in 

 Rafael, nadangeli

Korte  
sv. Maver 

18.00 
19.00 

†† iz družine Tratnjak 

8. dan † Slavko Tonejc, Grintovec 40 

SREDA 
Hieronim, duhovnik, 
c. uč. zavetnik škofije 

sv. Rok 18.30 †† Celestina in Dino Jerman 

ČETRTEK 
Terezija Deteta Jezusa, 

devica, c. učiteljica 

Korte  
sv. Maver 

19.00 
19.00 

† Vladimir Novak in †† iz družine Kapun 
30. dan † Mandica Dvorničič 

prvi PETEK 
 Angeli varuhi

sv. Maver 19.00 za zdravje sina 

prva SOBOTA  
Kozma in Damijan, muč. 

sv. Maver 19.00 1. obl † Robert Oroši 

27. NEDELJA 
med letom 

4.10. 2020 
ROŽNOVENSKA N. 

sv. Rok  
Korte 

 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.30 
9.00 

 
10.00 
19.00 

† Ljudmila Skol, dar sestra Ivanka 
†† Avguštin in Ana Kleva, in Martina Koren, 
Cetore 3 
† Franc Lutar in †† iz družine 
† Aleksander Kovačič 

† 
NAŠI RAJNI: 

Franc Langeršek, Dom upok., 78 let 
 

Gospod, daj mu večni pokoj! 
 

 

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


Navodila COVID 19:  Pridite k sveti maši samo če ste zdravi! 
 

Pred vsako sveto mašo v nabiralnik ob razkužilu oddajte svojo telefonsko številko!  

PRED VSTOPOM V CERKEV SI PRAVILNO NAMESTITE ZAŠČITNO MASKO. 

POKRIVATI MORA NOS USTA IN BRADO. Masko imate nameščeno dokler ne 

zapustite cerkve. K maši pridete, če nimate znakov okužbe. Upoštevate razdaljo IN 
nosite maske. POSKRBITE ZASE IN ZA BLIŽNJE! Pred cerkvijo sv. Mavra, v 
Kortah in pri svetem Roku imamo ozvočenje. 
K obhajilu prihajate z zaščitno masko. V razdalji meter in pol eden od drugega.  Ne 
snemajte maske pred obhajilom! Po prejemu svete hostije se umaknete dva metra 
levo ali desno, in tam šele dvignete masko, da se lahko obhajate. Ne smete hostije 
odnašati do klopi.  
 

Miloščino v naših cerkvah pobiramo po obhajilu.  Tudi pri vernikih, ki so zunaj.  
 

Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na 

TRR:  SI56 1010  0003 7271 372.   

Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola,  TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.  

Danes 27. 9 je miloščina namenjena za semenišče oz za vzgojo novih duhovnih poklicev. 

Prihodnjo nedeljo bomo miloščino namenili za svetega očeta oziroma za potrebe vesoljne 

Cerkve. Tako imenovan Petrov novčič se običajno zbira na praznik apostolov Petra in 

Pavla. Letos so ga zaradi znanih razmer preložili na prvo nedeljo v oktobru.  
 

Slovesna razglasitev glavnega zavetnika koprske škofije, sv. Hieronima 

26.9.2020 ob 10:00  Koper  
V soboto, 26. septembra 2020,  je bila ob 10. uri v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v 

Kopru sveta maša, med katero smo slovesno razglasili 

glavnega zavetnika škofije, ki bo po novem sv. 

Hieronim, cerkveni učitelj. Slovesnost je vodil 

apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. dr. 

Jean-Marie Speich. V nedeljo, 27. septembra, 

bo v župniji Podnanos 1. škofijski romarski 

shod v čast novemu glavnemu zavetniku 

škofije, sv. Hieronimu. Sveta maša bo ob 12. uri v 

podružni cerkvi sv. Hieronima na Nanosu.  

Koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak je 19. avgu sta 2020 

s Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov 

prejel potrjen Lastni bogoslužni koledar Škofije Koper, v katerem je za glavnega zavetnika 

škofije postavljen sv. Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj, ki goduje 30. septembra. 

Sv. Hieronim se je leta 386 s svojimi spremljevalci vrnil v Betlehem, kjer je vodil moški 

samostan; od takrat Palestine ni več zapustil. Tedaj se je za Hieronima začelo obdobje 

prizadevnega dela, ki je trajalo skoraj trideset let. Živel je v najstrožji askezi in ves čas 

posvetil prevajanju in pisanju. V Betlehemu je napisal svoja najpomembnejša bogoslovna 

in asketska dela, tam je dokončal svoje življenjsko delo – prevod – Svetega pisma Stare 

zaveze iz hebrejščine in aramejščine. To je bilo delo, ki bi dandanes za več let zaposlilo 

množico strokovnjakov, on pa ga je opravil sam (pri prevajanju je imel v pomoč mnogo 

pisarjev) in sicer tako temeljito, da je bil prevod splošno sprejet; tridentinski koncil je leta 

1546 Hieronimov prevod sprejel za uradno svetopisemsko besedilo rimskokatoliške 

Cerkve. Delal je do zadnjega, k večnemu počitku je odšel 30. septembra, najverjetneje leta 

420 in na ta dan je njegov god v svetniškem koledarju vesoljne Cerkve. 

Sveti Hieronim sam piše, da je bil rojen v mestu Stridon, ki je, od Gotov porušeno, nekoč 

bilo mejnik Dalmacije in Panonije” (De viris ilustribus, n. 135).  Na ozemlju sedanje 

Škofije Koper stoji kar šest cerkva, ki so posvečene Svetemu Hieronimu. Tem cerkvam pa 

se pridružuje še več kot desetina slik in kipov v drugih sosednjih cerkvah. S češčenjem 

Svetega Hieronima kot zavetnika škofije želimo okrepiti pobožnost do svetnika, spodbuditi 

proučevanje imenitnega cerkvenega učitelja in poglobiti branje Svetega pisma. Imamo že 

veliko svetopisemskih skupin in smo prepričani, da bo izbira zavetnika še povečala 

gorečnost za Božjo besedo.  
 

Papež Frančišek:  Poslanica za svetovni dan molitve za skrb stvarstva  (4. del) 
 
 

Obnovitev biotske raznovrstnosti je prav tako ključna v kontekstu izginjanja vrst in 

propadanja ekosistemov kot nikoli doslej. Pozivam mednarodno skupnost k sodelovanju za 

zagotovitev, da bo vrh o biotski raznovrstnosti postal preobrat proti ponovni vzpostavitvi 

Zemlje kot doma, kjer je življenje obilno, v skladu s Stvarnikovo voljo. 

Obvezani smo, da popravimo v skladu s pravičnostjo, ter zagotovimo, da kdor je več 

generacij bival na določenem ozemlju, ga lahko dobi nazaj v polno uporabo. Treba je 

zaščititi staroselske skupnosti pred združbami, predvsem pred multinacionalkami, ki s 

pogubnim črpanjem fosilnih goriv, rudnin, lesa in proizvodov industrijskega kmetijstva 

»počno v nerazvitih državah tisto, česar ne smejo početi v državah, kjer imajo kapital« (LS, 

51). To slabo obnašanje podjetij predstavlja  »novo vrsto kolonializma« (sv. Janez Pavel II., 

govor Papeški akademiji družbenih znanosti, 27. april 2001, cit. v Querida Amazonia, 14), 

ki sramotno izkorišča najrevnejše skupnosti in države, ki si obupno iščejo ekonomski 

razvoj. Treba je utrditi narodne in mednarodne zakonodaje, ki bodo urejale dejavnosti 

rudarskih združb in zagotavljale dostop do pravice tistim, ki so oškodovani. 

5.Čas za veselje 

V svetopisemskem izročilu jubilej predstavlja radosten dogodek, ki se začne s trobljenjem 

na rog, ki odmeva po vsej deželi. Vemo, da je krik Zemlje in ubogih postal v zadnjih letih 

še bolj hrupen. Istočasno smo priče, kako Sveti Duh vsepovsod navdihuje posameznike in 

skupnosti, ki se povezujejo za izgrajevanje skupnega doma in zaščitno neranljivejših. Priče 

smo postopnemu pojavljanju večje mobilizacije oseb, ki se do spodaj in iz periferij 

velikodušno trudijo za zaščito zemlje in ubogih. V veselje je videti mnogo mladih in 

skupnosti, predvsem staroselskih, ki v prvi vrsti odgovarjajo na ekološko krizo. Pozivajo k 

jubileju Zemlje in k novemu začetku, v zavedanju, da »se stvari lahko spremenijo« 

Razveseljujoče je opaziti, kako je posebno leto ob obletnici Laudato si’ na lokalni in 

globalni ravni navdihnilo številne iniciative za skrb za skupen dom in za revne. To leto bi 

moralo pripeljati do dolgoročnih operativnih načrtov, da bi dosegli izvajanje celostne 

ekologije v družinah, župnijah, škofijah, redovnih skupnostih, šolah, univerzah, 

zdravstvenih ustanovah, podjetjih, kmetijskih podjetjih in mnogih drugih okoljih. 

Veselimo se tudi skupnosti vernikov, ki želijo dati življenje pravičnejšemu, mirnejšemu in 

trajnostnemu svetu. Razlog za posebno veselje je, da čas stvarstva postaja zares ekumenska 

pobuda. Še naprej rastimo v zavedanju, da vsi mi prebivamo v skupnem domu kot člani iste 

družine!   Razveselimo se, kajti Stvarnik v svoji ljubezni podpira naš ponižni trud za 

Zemljo. Ta je tudi dom Boga, kjer je njegova beseda »postala meso in se naselila med nami 

(Jn 1,14), kraj, kjer se izlitje Svetega Duha stalno prenavlja. 

»Pošlji svojega Duha, Gospod, in prenovi obličje zemlje« (prim Ps 104,30). 

Rim, sv. Janez v Lateranu, 1. september 2020                 vir: Radio vatikan 

 

POD ČRTO: »Mene zaščitna maska na delovnem mestu sploh ne moti,« (Janez, 52 let, po poklicu bančni ropar)  


