
4. nedelja med letom 
 

 

 

Vprašanje: Kako še rečemo prazniku Svečnica ?  a) Gospodovo razglašenje;   b)  Simeonovo razglašenje ;     
c) Gospodovo darovanje;    d)  Svečano darovanje Jezusa v templju 
 

 
 

 

Župniji Izola in Korte  leto XXX  št. 5  29. januar – 12. februar 2023 
 

Svečnica, ki jo obhajamo drugega 

februarja, je pri nas zadnji dan 

božičnega časa. V katoliški Cerkvi 

2. februarja praznujemo praznik 

Jezusovega darovanja v templju, 

ki ga obhajamo štirideset dni po 

božiču, praznik pa je dobil tudi 

ime svečnica, ker na ta dan po 

stari navadi po cerkvah 

blagoslavljamo sveče. 

Ta dan obhajamo spomin 

Marijinega očiščevanja, pa tudi 

njenega srečanja s Simeonom. Bogoslužno ime praznika je Jezusovo 

darovanje. 

Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj, 

je tam srečala častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v 

njenem naročju Mesija. Tako, kot je starček Simeon v templju v 

slovitem spevu spregovoril o “luči v razsvetljenje poganov”, je sveča v 

cerkvi na ta dan prispodoba Mesije, ki razsvetljuje človeštvo. 

Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje 

teme duha ter kristjana opominja, da mora biti otrok luči. Kristjan se 

manjša in daruje kot sveča, da bi svet okoli njega imel več svetlobe.  
 
 

Pisarna:  Uradne ure v prihodnjih dveh tednih odpadejo, ker grem na dopust. V 

prvem tednu si lahko še malo pomagate z Lukom, po 5. februarju pa bo maševal 

gospod Matjaž iz Sečovelj. Za pogrebe kličite diakona Tihomirja: 041 639 263.  

Prihodnjo nedeljo bo v vsaki župniji samo ena sveta maša. Malo sem še razmišljal, 

da bi prekinil dopust in prišel za dodatne svete maše, vendar sem se odločil, da kar 

ostanem v Dolomitih. 700 kilometrov bi prevozil, pa raje prosim, da se potrudite vi 

in pridete k sveti maši tam kjer je in takrat ko je, ali pa si pomagate v sosednjih 

župnijah.  

V soboto 11. 2. je god Lurške Matere Božje. V nedeljo 12. 2. bomo ob 10h v Izoli 

imeli dan bolnikov. Priložnost da se zahvalimo bolnikom ki s prenašanjem bolezni 

in molitvijo posvečujejo našo župnijsko skupnost. Pri sveti maši bomo tudi podelili 

maziljenje vsem bolnikom, ki to želijo. Kdor je resno bolan na duši ali na telesu in 

je v posvečujoči milosti (bo tudi prilika za spoved) sme pristopiti k zakramentu. 

Zakrament bolniškega maziljenja prejmemo enkrat na leto in kadar se zdravstveno 

 dan / god cerkev ura mašni namen 

4. NEDELJA med 
letom  

29. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00   
9.00 
10.00 
18.00 

† Ludvik in †† iz družine Bartol 

†† Mariza, Lučina in Bruno Mejak 

Milan Pavlin, Portorož 

†† Renato Zadel in starši 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 
8. dan † Vincenc Šek, Veluščkova 8 

za nerojene otroke 

TOREK. 
Janez Bosco, duhovnik 

Korte 
drugje  

17.30 
 

†† Mejak Peter in starši 

†† Marija Tomc, Franc in Janko 

SREDA  sv Rok 19.00 30. dan † Lucijan Kozlovič 

ČETRTEK 
JEZUSOVO 

DAROVANJE - 
SVEČNICA 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
drugje 

9.00 
17.00 
19.00 
 

†† starši Matakovič in Živič 

†† Antonija in Franc Kapun, Korte 82a 

8. dan † Veronika Mattica, Polje 24 

za Adelko in starše Vončina in st. Marolt 

PETEK 
Blaž, mučenec  

sv. Maver 
drugje 

19.00 
 

8. dan † Cenka Kastelic, Cegnarjeva 3 

†† Franc Gostečnik in Ivan Petovar 

SOBOTA 
Oskar, škof 

Marija Aliet. 
drugje 

18.00 
 

8. dan † Bruno Ivančič, Šared 29c 

v čast sv. Kristini in sv. Šarbelu 

5. NEDELJA 
med letom  

5. 2. 2023 

Korte 
sv. Maver 

drugje 

9.00 
10.00 

 

† Robert 

1. obl. † Emil - Milan Dujmovič  

za župnijo 

PONEDELJEK 
Pavel Miki in japonski muč. 

sv. Maver 
drugje 

19.00 
 

†† Jožef, Marija, Leopold in vsi †† Grosar 

za zdravje Simona 

TOREK. sv. Maver  19.00 † Martina Mejak, dar Pierina in Slavko 

SREDA  
sv Rok 
drugje 

19.00 
 

za rajne prednike in sorodnike 

za zdravje Simona 

ČETRTEK 
Polona muč. 

sv. Maver 
drugje 

19.00 
 

40. dan † Ana Radman, IX. korpus 12 

† župnik Tone Vrisk 

PETEK 
Sholastika, red. 

drugje  za blagoslov v družini, dar Juljana 

SOBOTA 
Lurška Mati Božja 

Marija Aliet. 18.00 
obl. † Mimi Mujdrica 

† Elda Dekovič 

v čast Materi Božji 

6. NEDELJA 
med letom  

12. 2. 2023 

sv. Rok 
 

Korte 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
   

9.00 
10.00 
18.00 

†† Pavelca in Lucijan ter vsi †† Kraševec 

in Štefančič 

†† starši bratje in sestra Tul, Korte 1b 

za duševno in telesno zdravje 

†† Ludvik in Ana Samec 



stanje spremeni. Na željo bolnika ali svojcev bolniško maziljenje in sveto obhajilo 

podelimo tudi v bolnici, je pa za bolnika in za delilca zakramenta udobneje to 

storiti pred odhodom v bolnico.. Sveta maša za dan bolnikov v domu upokojencev 

bo 17. februarja ob 15h. 
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk. V sredo odpade v Izoli za 7. in 
8. razred. Med počitnicami ni verouka. Oba petka pred nami odpade tudi verouk za 
9. razred in mladino. Po počitnicah pa zopet resno. Z mladino bomo pripravili en 
projekt za postni čas. Pridite še drugi! 
 

Prvoobhajanci in starši:   Če kdo 

slučajno ne more k verouku, naj se 
pozanima, kaj je bila vsebina srečanja in 
naredi nalogo v delovnem zvezku.  
 

Birmanci Izola 2023: Bog ni na počitnicah, ne pozabite na molitev in sveto mašo.   
 

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. 
 

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.  
 

 

 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.  
 

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  

 
 

Župnija je vsako leto z veseljem podprla medicinsko odpravo v Zambijo. Zopet so prosile, 

če lahko pridejo v župnijo, da se predstavijo in naberejo nekaj sredstev za na pot. Takole se 

predstavijo:  

»Našo odpravo sestavljamo 4 absolventke medicine in ena mlada zdravnica. Pod okriljem 

Sekcije za tropsko in potovalno medicino se odpravljamo v Zambijo za obdobje 3 mesecev, 

od začetka aprila do konca junija 2023. Tam bomo po svojih najboljših močeh pomagale v 

lokalni misijonarski bolnišnici, ki jo je ustanovil slovenski pater Stanko Rozman. Svoje 

delo bomo seveda opravljale prostovoljno. Z zbranim denarjem bomo kupile zdravila, 

sanitetni material in medicinske pripomočke, prav tako pa bomo najbolj bolnim omogočile 

prevoz do najbližje bolnišnice in oskrbo. Predstavile se bodo 29. 1.  pri sveti maši v Kortah 

in v Izoli ob 10h. Če boste kakorkoli podprli to mladostno velikodušnost smo vam hvaležni.  

 

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. 

 

V petek na god svetega Blaža in v nedeljo po 
maši v Izoli ob 10h lahko prejmete Blažev 
blagoslov 
Češčenje sv. Blaža je med vernim ljudstvom zelo 
razširjeno. Zlasti ga časte Hrvati, posebno 
Dalmatinci. Pravijo mu sveti Vlaho. Dubrovnik si ga 
je izbral že morda v desetem stoletju za svojega 
zavetnika. Ko je bil Dubrovnik še samostojna 
republika, je imel sliko sv. Blaža na državni in 
trgovski zastavi, na državnem pečatu in kovancih. 
 

V vsej Cerkvi velja sv. Blaž za priprošnjika zoper 
bolezni vratu in grla. Legenda, ki se opira na 
zgodovinsko jedro, namreč pripoveduje, da je bil 
Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v 
Armeniji. Ko je začel cesar Licinij preganjati 
kristjane, so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred 
sodnika. Naproti mu je prihitela vdova z edinim 
sinom in jokaje prosila svetnika, naj reši otroka 
gotove smrti. Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli 

spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. Sv. Blaž je nekoliko pomolil, dečka 
blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam pa je šel naprej v strašno 
smrt. Rablji so ga neusmiljeno tepli, potem pa trgali z železnimi grebeni. Naposled 
ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. Sv. Blaž goduje 3. 
februarja. 
 

V zvezi z omenjenim čudežem, ki ga je storil svetnik na poti v smrt, deli Cerkev 
vsako leto na god sv. Blaža - Blažev blagoslov. Mašnik najprej blagoslovi sveče za 
ta blagoslov s posebno molitvijo. Nato vzame dve sveči, zvezani v obliki križa, in ju 
približa grlu vsakega, kdor želi prejeti Blažev blagoslov. Blagoslov podeli z 
besedami: »Na prošnjo sv. Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog varuje bolezni v 
grlu in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.« Na te 
besede odgovorimo z »Amen«. 
 

»Blažev žegen« je eden izmed številnih blagoslovov, s katerimi Cerkev prav 
posebno moli za svoje vernike. Tudi ta blagoslov ima moč iz njene molitve in 
našega pobožnega prejemanja. Zato je neupravičeno vsako zaničevanje, ki ga 
izražajo besede: »Koristi toliko ko blažev žegen.« 
 

Sveti Blaž je zavetnik zoper razne bolezni, zlasti vratu in grla, priprošnjik za dobro 
spoved in eden štirinajstih priprošnjikov v stiski. 
 

 

V soboto, 4. februarja 2023,  bo ob 16. uri v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah 
ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore daroval sveto  mašo  za bolnike z 
rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po maši bo zbrane blagoslovil z relikvijami 
sv. Leopolda Mandića.Sveti pater Leopold Mandić je bil leta 2020, na svetovni dan 
bolnikov, ki ga obeležujemo na god Lurške Matere Božje 11. februarja, proglašen 
za zavetnika in priprošnjika bolnikov z rakom. 
 

POD ČRTO:: Sem pomislila, da mi pralni stroj zmanjšuje obleke, zdaj sem ugotovila, da mi to dela hladilnik  

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Bruno Ivančič, Šared 29c, 76 let 
 

 

Gospod, daj mu večni pokoj! 
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