
  

 

 

Pisarna.:  Uradne ure bodo v petek, 29. 1. 2021 od 8,00 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.  

Še vedno velja uredba za svete maše z omejeno udeležbo, v Kortah 5 oseb/družin v Izoli 20 

oseb/družin.  

V Kortah uporabite priložnosti za sveto mašo tudi med tednom. Lahko pa se udeležite 

kakšne svete maše v Izoli ali v Piranu. Če bi ga pa zmanjkalo boste pa tudi razumeli, da 

živimo v posebnem času. Ta suša z obiskom bogoslužja v živo v cerkvi za mnoge traja že 

zelo dolgo. Skrbite, da bo vaša vera kakorkoli dobila vsaj toliko hrane, da ne usahne.  

Zaradi omejenega števila tistih, ki smejo v naše cerkve smo v zadnjem mesecu imeli več 

svetih maš, da bi zadostili vsem ki želijo biti v živo pri maši. Po enem letu se je tako prvič 

zgodilo, da je zmanjkalo mašnih darov – intencij, po vaših namenih. Ta teden bomo tako 

vseeno imeli nekaj svetih maš »po namenu«, ki smo jih dobili od darovalcev iz drugih 

župnij. Sem zapisal samo zato, da boste vedeli, da za svete maše lahko darujete, da ni 

gužve, kot zadnjih 15 let, ko sem vas moral omejevati. Še vedno velja, vsak kristjan/družina 

naj bi na leto darovala vsaj eno sveto mašo po lastnem namenu 
 

Vprašanje: Kako se imenuje ustanoviteljica redovnic, ki so v Izoli dobro poznane in se imenujejo uršulinke?  a)  sveta Uršula, 
devica in mučenka ;   b) Sveta Angela Merici;   c) Papež Urh IX, ki je želel, da bi imela tudi dekleta lepo izobrazbo   d) Sveta 

Klara, ki je prijateljevala s svetim Frančiškom.  
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Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji 
teden je reden verouk od daleč. Če ne dobite 
spodbude preko medijev obvestite kateheta 
ali župnika.  Pri svetih mašah je še prostor 
tudi v živo. 
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj 
več na portalu:   http://sku.rkc.si / in 
https://portal.pridi.com/ .  Velja tudi za odrasle
 

BIRMANCI! Tudi Kortežanski. V Januarju in 
februarju 2021 imamo spraševanje za birmo. 
Poleg liturgičnega zvezka in delovnega 
zvezka od verouka poglej vprašanja za birmo na župnijski spletni strani. Spraševal 
bom vprašanja od 41 do 92. Spraševanje bo potekalo po zoomu. Glavnina točk 
pride iz molitvic, ki jih znaš in verskega življenja o katerem boš pripovedoval, ne iz 
znanja. Če kdo zelo želi. lahko pride tudi osebno in bova spraševanje uredila na 
varen način.  
 

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB 
NEDELJAH IN vedno V KORTAH SE JE 
POTREBNO PRIJAVITI. prijava osebe/družine 
je po telefonu, smsu, mailu  …  
 

Vsa pravila glede števila, mask, 
razkuževanja… bomo dosledno spoštovali. Ne 
samo zaradi inšpekcije – zagrožena kazen za 
pravno osebo je štiri tisoč evrov – ampak še 
bolj, da bi zaščitili šibke in da bi se počutili 
varno. V cerkev lahko vstopi 20 ljudi/ družin 
(Korte 5). Držite razdaljo tudi zunaj. Vsi 
prisotni pri bogoslužju (tudi glavni mašnik) 
morajo ves čas nositi maske, vzdrževati 
medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra (razen člani istega gospodinjstva, ki so 

lahko skupaj) in si pri prihodu ter 
odhodu razkužiti roke. Pri sveti maši ne 
pojemo. Izven svete maše je dovoljena 
samo tiha molitev.  
Celotna informacija je na spletni strani SŠK 

na povezavi: https://katoliska-cerkev.si. 

3. NEDELJA MED LETOM 
dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

3. NEDELJA 
med letom 
24. 1. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za zdravje, za Aleka 

za župnijo 
†† Janez in Frančiška Cucek 
8. dan † Marija Vale, OF 12 

PONEDELJEK 
spreobrnitev ap. 

Pavla 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

8.00 
17.00 
18.00 

za nerojene otroke 
8. dan † Olga Grbec 
po namenu 

TOREK 
Timotej in Tit, škofa 

sv, Maver 
Korte 

7.00 
17.00 

† John Bradshaw ( iz Karibov) 

†† Viktor in Avrelija Felda 

SREDA 
Angela Merici, ust. 

uršulink 

Korte 
sv. Maver 

17.00 
18.00 

†† Anton in Antonija Špeh 
†† iz družine Pirc 

ČETRTEK  
Tomaž Akvinski, duh, c. 

uč. 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

†† Dolinar in Medved 
po namenu 

PETEK . 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

po namenu 
8. dan † Milorad Stekić 

SOBOTA sv. Maver 18.00 
† Ivan Fabijančič in vsi †† Fabijančič in 
Opara 

4. NEDELJA 
med letom 
31. 1. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za župnijo 
za duše v vicah 
† duhovnik Jožko Berce 
† Adelka 

† 

NAŠI RAJNI: 

Stanko Zalovič, Livade11,  61 let 
 

Gospod, daj mu večni pokoj! 
 

 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. K 

obhajil u pristopa 20 vernikov/ 

družin naenkrat ( v Kortah 4) 
 

Sveto obhajilo BOMO DELILI 

VSAK DAN PO VSAKI SVETI 

MAŠI. Če kdo  potrebuje  SVETO 

SPOVED naj pokliče, da se 

dogovorimo za dan in uro.  

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


ANGELA SVETA: 27. januar je dan sv. Angele Merici, ustanoviteljice uršulink. 
Preprosta, drobna ženska s preroškim duhom je zamajala Cerkev 16. stoletja, še 
posebej v okolici Brescie. Nič je ni ustavilo. Še slepota ne. Znala se je preseliti, če je 
kdo potreboval podporo, posredovati, da je bil premagan ponos. Njen notranji svet 
spominja na najlepše jamske dvorane in njen zgled in odnos z Jezusom, Ženinom, 
kot skozi alabaster sijeta v našo resničnost. 
Sestre uršulinke njeno priprošnjo delimo z vami kot nekaj najbolj dragocenega, kar 
premoremo. Sama je obljubila: "Zagotavljam vam, da boste zanesljivo prejele 
vsako milost, za katero boste prosili Boga. In vedno bom med vami ter bom 
podpirala vaše molitve." 
Nekaj Angelinega duha vam lahko razkrije tale pesem s. Andreje Godnič, naše 
misijonarke v Venezueli. Me pa za praznik še bolj "na polno" molimo tudi za vas. 
 

Samo tenek da 
 

Kako dober si, moj Najdražji! 
V tistem zadnjem vlaknu mene same 

se je utrnil tanek "da" - samo ti si ga slišal! 
In dovolj je! 

Oblekel si me v svoje zastonjsko odpuščanje, 
ki zažari samo z mojim privoljenjem, 

z mojim kozmično pomembnim "da"-jem, 
ki privoli v to, 

da v svoji revščini ne morem kupiti 
Tvojega odrešenja. 

In to Ti zadošča, 
da ljubiš neskončno, 

da ljubiš s silovito rahločutnostjo, 
ki vžiga ognjemete in mavrice barv 

in mojem nebu človeškosti. 
 

Zato tiho stojim pred TEboj 
in molče prosim milosti, 

da bi se  tistem zadnjem vlaknu mojega bitja 
vedno znova izvil vzdih "da". 

 
 

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

Dar za sveto mašo se izroči osebno 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.  
 

Tisk: Družina, Člani ŽPS, ŽGS n Pevci lahko Marijanski Koledar vzamete brezplačno.  
 

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.  

Molitvene skupine:  K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5.  (Gre za TIHO molitev) 
Uro pred sveto mašo in po sveti maši se cerkev zrači in v njej naj ne bi bilo skupine molivcev. Kakšen 
posameznik pa je vedno dobrodošel.   

 

Svetopisemski maraton se bo odvijal od 23. – 29. januarja 2021 in bo zaradi razmer v celoti 

prek spleta. V soboto, 23. 1. se prične 13. Svetopisemski maraton, ki se bo v celoti dogajal 

prek spleta. Do branja Božje besede in dogodkov boste lahko dostopali na spletni strani 

Svetopisemskega maratona:  https://www.svetopisemskimaraton.si/  

Doma na knjižni polici poišči Sveto pismo in ga v času maratona imej na vidnem mestu. 

Morda te bo prijelo in ga boš tudi odprl in kaj prebral.  
 

Priprava na krst: V covid času ljudje umirajo, ampak se tudi rojevajo. Naj se rodijo tudi 

božji otroci. Računamo, da mnogi niste krstili vašega otroka, ker se niste mogli udeležiti 

priprave. Zdaj je miren čas za pripravo na krst. Ker dekanijska priprava ne poteka, bomo 

imeli zoom župnijsko pripravo na krst. Datum še ni znan, bo pa v februarju.  
  

Nedelja Božje besede  24.1.2021  
Tedaj so se jima odprle oči 
V Sloveniji bomo 24. januarja 2021 obhajali Nedeljo Božje 
besede, tokrat že drugič na ravni vesoljne Cerkve. Letošnje 
praznovanje bo vsaj iz dveh vidikov nekaj posebnega. Ta 
nedelja bo namreč hkrati vrhunec leta Božje besede, ki jo je 
Katoliška biblična federacija (CBF) razglasila ob 1600. 
obletnici smrti največjega prevajalca Svetega pisma sv. 
Hieronima. 
Papež Frančišek je ob tem napisal apostolsko pismo Odprl jim 
je um (Aperuit Illis), s katerim je želel spodbuditi iskanje novih 

načinov, kako Sveto pismo čim bolj približati vsakdanjemu življenju sodobnega 
človeka. To nedeljo pa bomo tokrat obhajali v prav posebnih okoliščinah, ker se 
soočamo z izbruhom težke epidemije. 
»Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, ni mogoče doumeti Svetega pisma, prav tako pa 
ostane brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in njegove Cerkve v tem svetu 
nedoumljivo.« (Aperuit Illis 1) 
Geslo letošnje Nedelje Božje besede pri nas, Tedaj so se jima odprle oči (Lk 
24,31a), je tudi tokrat vzeto iz odlomka o emavških učencih. Vsi smo tokrat pred 
izzivom, da tudi v teh izrednih razmerah s pomočjo Božje besede prepoznavamo 
Vstalega, ki spremlja svojo Cerkev in jo želi voditi v živi in vsakdanji odnos z Njim in 
z Očetom v Svetem Duhu. V ta odnos lahko stopamo samo s tem, kar smo in kar 
resnično živimo, z našimi stiskami, vprašanji, željami, omejitvami, krhkostmi… 
Vsakdo, ki odpira Sveto pismo, je najprej nagovorjen, da odpre oči za življenje, ki 
ga živi. V njem bo gotovo zaslutil tudi Njega, ki ga ljubi in spremlja. In če mu bo ob 
branju Svetega pisma želel prisluhniti z ljubeznijo, se mu bo Vstali gotovo razodel. 
Na razpolago so tudi različni pripomočki za praznovanje: na tej povezavi. 
 

POD ČRTO: Če v tem težkem času vidite Štajerca s flašo v roki, se ne prenaglite z obsojanjem  - 
on ne pije, temveč nalaga antivirusni program 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/
https://www.svetopisemskimaraton.si/
https://biblicnogibanje.si/nedelja-sp/
https://biblicnogibanje.si/nedelja-sp/
https://katoliska-cerkev.si/img/news/2020/10-oct/8f1386cfd1f6b8e9e786baf719143065ed72e82d.JPG

