
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

BELA NEDELJA 
NEDELJA BOŽJEGA 

USMILJENJA 

11. 4. 2021 

sv. Maver 9.00 Mijatović Pejo i Luca  

PONEDELJEK sv. Maver  19.00 30. dan † Danica Flego 

TOREK. sv. Maver 19.00 
8. dan † Blaženka Škarpona, Drevored 1. 
maja 6 

SREDA  
Korte 

sv. Maver 
19.00 
19.00 

za dušno in telesno zdravje 
† Lorenc Oroši 

ČETRTEK   sv. Maver 19.00 †† iz družine Božič iz Šaleta 

PETEK  
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

v zahvalo 

†† Teta Lojzka in stric Viktor 

 SOBOTA  
sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
19.00 

 

v čast svetemu Antonu 

†† Vidka Jurinčič, Amelija Kocjančič, 

Vida Pavletič in Dilijo Jurinčič 

3. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
18. 4. 2021 

sv. Maver 
 

Korte 
sv. Maver 

9.00 
 

10.15 
19.00   

†† Đuro Vukelja, starši Jozo in Anka in 

vsi †† iz družine 

1. obl † Igor 

† Amalija Vavpotič 
 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek, 16. 4. 2021 od 8.30 do 10h. Pridite z 

masko in zdravi. Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na 

daljavo! Veliko zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu 

(zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). Tudi meni je lepše v 

živo, ampak taki časi so.  

PRIHODNJI TEDEN V PONEDELJEK SE SPET ODPIRAJO CERKVE ZA 

SVETE MAŠE. V IZOLI ZA 20 LJUDI/DRUŽIN V KORTAH ZA 10 

LJUDI/DRUŽIN. Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno 

masko in v razdalji 2 metra. Ob vstopu in izstopu iz cerkve se razkužimo. ZA 

SVETE MAŠE OB NEDELJAH SE JE POTREBNO PRIJAVITI PRI ŽUPNIKU! 
Ker je naš duhovni pomočnik Luka zbolel od covida in je v bolnici, je svetih maš nekaj 

manj. Njegovo zdravstveno stanje se je izboljšalo in že diha brez pomoči kisika. Se 

zahvaljuje za vaše molitve. Zadnja novica: Luka je že iz bolnice je pa še kak teden na 

okrevanju in v karanteni.  

Priložnost za osebno tiho molitev v cerkvi je vsak delovni dan od 11h do 13h in po 

dogovoru .  Če bomo imeli prostovoljce za dežuranje tudi ob drugih urah. Prazne cerkve ne 

moremo imeti odprte, ker so nam na veliko noč ukradli razkužila in kadilo in oglje na pultu 

od tiska, ki ni brezplačen.   

Sveto obhajilo bomo delili v Kortah takoj po sveti maši ob nedeljah ob 11h, v Izoli 

pa med 11.30 in 12.30.  
 

Vprašanje: Zakaj se danes reče »bela nedelja«? a)  Zaradi snega, ki pade na to nedeljo;   b) zaradi dreves, ki 
belo cvetijo;   c) zaradi spomina na krstno belo oblačilo   d) zaradi tega, ker duhovniki nosijo belo obleko 
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Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Imamo 
reden verouk na daljavo. Kateheti vam bodo 
poslali gradiva, ali vas bodo povabili na zlom. 
Če niste prejeli gradiva, kontaktirajte kateheta 
ali župnika.  
V Kortah je zaradi Lukove bolezni možno, da 
ne bo verouka. Bodo pa Kortežanski 
prvoobhajanci povabljeni da se pridružijo 
Snježani.  
 

Za osebno versko rast lahko izberete še kaj 
več na portalu:   http://sku.rkc.si / in 
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle 
 

PRVOOBHAJANCI: Danes na belo nedeljo se dobimo pri sveti maši po 
zoomu. Potem imate reden verouk, vam bo sporočila Snježana kako in kaj  
 

BIRMANCI: Redno naj se dogaja kaj verskega v vašem življenju. Iz odnosa, ki ga 
imate do vere in Cerkve in iz vašega zanimanja za takšne tematike bomo sklepali o 
vaši pripravljenosti za birmo. 

BELA NEDELJA 

 SVETO OBHAJILO: 

Vsak sam zmoli kesanje in Oče 

naš pred obhajilom. Pri izhodu iz 

cerkve lahko oddate miloščino in 

si kupite kaj od verskega tiska.  
 

. Sveto obhajilo bomo delili v 

Kortah takoj po sveti maši ob 

nedeljah ob 11h, v Izoli pa med 

11.30 in 12.30.  Če bom prost 

lahko pozvonite ali tudi pokličite 

kadarkoli in vam bom postregel. .  

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://portal.pridi.com/


Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi 
kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem 
je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. 
Tako bo v skladu z vladnimi napovedmi od ponedeljka, 12. aprila 2021, veljalo, da 
se bodo lahko svete maše izvajale v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane 
istega gospodinjstva; v manjših cerkvah pa bo lahko pri sv. mašah največ 10 oseb 

med katerimi bo moralo biti 1,5 m 
razdalje. Svete maše na prostem 
bodo dovoljene pod pogojem, da bo 
zagotovljenih 10 m2 na osebo oz. 
člane istega gospodinjstva. Prav tako 
bo petje še naprej izrecno 
prepovedano. Škofje so se na seji 
Stalnega sveta SŠK, ki je bila 9. aprila 
2021, zavzeli za versko svobodo ter 
pravico vernikov do javnega 
bogoslužja. Zavzeli so se za odpravo 
omejitev na področju obhajanja 

bogoslužij tako, da bodo omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih 
javnega življenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno 
korist vernikov, vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je 
predpisana za vsakega vernika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na 
prostem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnike in vernike, da upoštevajo 
vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ za zaščito zdravja in omejitev epidemije. 
Po prebiranju vladnega odloka sklepam, da se dodatnih 10 ljudi, družin lahko udeleži 

bogoslužja zunaj cerkve. Seveda z maskami in zdravi. Če bo taka razlaga bomo zunaj 

cerkva ponovno postavili ozvočenje. 
 

Na Veliki petek 2. aprila smo začeli devetdnevnico Božjega usmiljenja. 

Priporočamo molitev doma ali zasebno v cerkvi. Zmolimo Rožni venec 

Božjega usmiljenja in Vzklike Božjemu usmiljenju. Zaključek devetdnevnice 

je v soboto 10.aprila. 

11.aprila, na nedeljo Božjega usmiljenja, bo od 15 do 16 ure v cerkvi 

Sv.Mavra izpostavljen Najsvetejši oltarni zakrament. V tihi adoraciji 

bomo  slavili veliko Božje usmiljenje. (za adoracijo bo poskrbela skupina 

Božjega usmiljenja 10 oseb   in ni več prostih mest). Čeprav bi bil človek 

največji grešnik, ga ne morem kaznovati,če se sklicuje na moje usmiljenje, 

marveč mu v svojem nepojmljivem in brezdalnjem usmiljenju odpuščam. 
 

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.  

Naši posvojeni otroci: Župnija 

Izola ima že od leta 2007 v Angoli 

in Etiopiji nekaj posvojenih otrok. 

Posvojili smo jih na razdaljo. 

Nekatere so si izbrali nekateri župljani, druge podpiramo iz tistega kar se 

zbere v nabiralniku za misijone ali s pomočjo kakšnih akcij , venčkov, oljčnih 

vejic itd. V Glavnem vsi so naši. Nekatere smo izšolali, nekateri so odšli 
neznano kam… Vsako leto nam iz šole pošljejo njihova spričeval in bičajno 
tudi sliko, da lahko spremljamo njihovo rast. V Letošnje leto smo zakrakali z 
dvanajstimi posvojenimi otroki. Odločil sem se njihove slike, imena in 
zgodbe objaviti. Odziv je takšen, da mnogi darujete za posvojene otroke kar 
lepe vsote. Tako smo dobili za veliko noč še tri otroke in prevzeli skrb za 
njihovo šolanje in dnevni obrok riža. Dva otroka sem vzel v Kambodži. Ko 
sem bil pred leti tam na potovanju sem v živo videl, kakšna revščina je to. V 
letih 1976 do 1979 so imeli režim rdečih Kmerov – Pol Pot, ki ga je 
podpirala tudi Jugoslavija. Še vedno je v njihovem glavnem mestu Titova, 
Jugoslovanska, Ljubljanska, Beograjska …ulica. Ta režim je ubil 2 milijona 
ljudi od šestih milijonov prebivalcev. Ubili so vse duhovnike tudi budistične 
in podrli cerkve. Podrli so banke in ukinili denar. Pobili so vse učitelje in 

porušili šole. Na udaru so bili vsi, ki so govorili 
angleško in tisti, ki so imeli očala…. Sedaj je tam 
polovico prebivalstva mlajših od 16 let. 60% 
nepismenih, ker preprosto ne morejo izšolati dovolj 
učiteljev … No to je razlog, da sem se odločil, da 
dodamo kapljico v Kamboško morje uboštva.  
 

Na sliki : REDIET TAMRAT, rojstni dan 13. 12. 2011 

Tamrat prihaja iz zelo revne družine. Živi skupaj s starši in 

sestro. Oče je v prometni nesreči utrpel zlom hrbtenice, 

zato ne more delati. Mama je gospodinja in zelo težko 

preživlja svojo družino. Deklica potrebuje pomoč za hrano 

in nadaljevanje šolanja. 
 

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

TRR:  SI56 1010  0003 7271 372.  Kar se nabere v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in pri 

lurški Mariji je miloščina tistega tedna za potrebe župnije. Drugi nabiralniki v cerkvi 

svetega Mavra so namenski: za misijone, za Karitas in za tisk.  

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

Dar za sveto mašo 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.  Tudi za 

svete maše, ki ste jih naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po vaših namenih Luka, 

Silvester ali kdo drug.  
  

POD ČRTO: Star vremenski pregovor pravi: Ako se na cvetno nedeljo cvetje odpira, se na Vel'ko noč država 
zapira.  

† NAŠI RAJNI: 
Marija Babič, Korte 13, 91 let 

 

Gospod, daj ji večni pokoj! 
 

 

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

