
  

 

 

Pisarna.:  Uradne ure bodo v petek, 19. 2. 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.  
ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH, na pepelnico, IN vedno V 
KORTAH SE JE POTREBNO PRIJAVITI pri župniku. 

KRIŽEV POT: V postnem času imamo v Izoli lepo navado za intenzivno molitev in 
premišljevanje Križevega pota. Letos skupne glasne molitve razen svete maše še 
niso dovoljene. Zelo pa priporočam osebno molitev križevega pota, lahko tudi s 
hojo po postajah, da le držimo dva metra razdalje drug od drugega. Spremljanje 
Jezusa v njegovem odrešenjskem trpljenju lahko delamo tudi doma ali v naravi. 
 

Vprašanje: Koliko časa traja postna priprava na veliko noč, ki začne v sredo na pepelnico?  a)  štiri dni ;   b) štiri tedne;   c) 

štirideset dni  d) štiri mesece 
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Na pepelnično sredo, začenjamo postni 
čas, ki traja 40 dni. Iz štetja so izvzete 
nedelje v postnem času, saj za kristjane 
vsak nedeljski dan pomeni malo veliko 
noč. Od velike noči Gospodovega 
vstajenja se verniki pripravljamo, da s 
Kristusom vstanemo v novo življenje. Na 
pepelnično sredo duhovniki po cerkvah 
opravljajo obred pepeljenja ali posipanja s 
pepelom: Spreobrni se in veruj 

evangeliju! ali pa Pomni, človek, da si prah, in da v prah se povrneš! 
S pepeljenjem se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za 
spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in drugi bogoslužni 
sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila vijolične barve. 
Pepeljenje so poznali že v Stari zavezi, kjer zasledimo, da so se ljudje oblekli v 
raševino in se potresli z pepelom. Križ pa je znamenje Jezusove zmage nad 
smrtjo. Pepeljenje vernike spominja, da smo vsi ljudje zapisani smrti, 
spokornost pa je prvi korak na poti k vstajenju. Pepel je namreč znamenje 
minljivosti, pa tudi človekove krhkosti, saj se tudi človek po smrti spremeni v 
prah in pepel. Vernikom pepel pomeni znamenje pokore in prenove. 
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na 
pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v 
postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, 
ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega 
ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, 
post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega 
spreobrnjenja in ne sama sebi namen 
 

Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden je reden verouk od daleč. K 
verouku namreč prihajajo otroci iz različnih »balončkov« kar bi predstavljalo 
tveganje za širjenje virusa. 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! V februarju bomo ugotovili, da ste še na seznamu kandidatov za birmo. 
Prijavite se na spraševanje po zoomu. Če kdo zelo želi, se lahko srečava tudi v 
živo. Prijavite se na Mail in tam predlagajte dan in uro najinega srečanja. Lahko se 
prijavite tudi več skupaj, da se srečamo po zoomu.   
 

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

6. NEDELJA 
med letom 
14. 2. 2021 

Valentin, duh. muč. 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

† Miro Pavlica in †† starši Suša in Pavlica 
†† Franko Kleva in starši 
† Sandi Kekič 
za nerojene otroke 

PONEDELJEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

za župnijsko družino 
za srečno pot 

TOREK 
Julijana, koprska, muč. 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

 † Marija Krže 
8. dan † Marija Traven, J. cesta 28  

SREDA 

PEPELNICA 

sv. Maver 
sv. Maver 

 
Korte 

sv. Maver 

9.00 
17.00 

 
17.00 
19.00 

†† Ana in Ivan Gasparini 
†† Franc Čeh in Marija Rajšp, †† Jože in 
starši Divjak 
za duše v vicah 
za Aleka  

ČETRTEK  

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
18.00 

  

za nove duhovne poklice 
†† starši Anton in Josipa Flego; †† Anđela in 
Josip Bon 

PETEK . 
sv. Maver 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 
19.00 

za žive in †† sorodnike 
8. dan † Marija Vrbanič, Vrtača 6 
8. dan † Darko Negro, C v Pregavor 9 

SOBOTA 
sv. Maver 
sv. Maver  

18.00 
19.00 

 † Miran Volčanšek 
† Anton (Nino) Primožič 

1. POSTNA 
NEDELJA 
21. 2. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 

sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 

 
18.00 

za župnijsko družino 
v zahvalo za maminih 70 let 
v čast in zahvalo Materi Božji za potrebe v 
družini 
†† starši Pivk in † brat, Šared 

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


Pepeljenje na pepelnico bo potekalo 
prilagojeno. Duhovnik bo, kot pri 
obhajilu šel po cerkvi in čim bolj od 
daleč posul pepel na glavo v tišini. 
Molitev bo povedal samo na začetku.  
 

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. 
 

Sveto obhajilo je mogoče prejeti tudi po vsaki sveti maši ob nedeljah. Ko delimo obhajilo 

med sveto mašo duhovniki obhajamo tako da gremo po cerkvi, tako da je čim manj 

premikanja. Mirno počakajte, da se vam duhovnik približa in vstanemo, da ima duhovnik 

znamenje da ste pripravljeni sprejeti Jezusa. Nekateri želijo prejeti Jezusa v evharistiji 

kleče, kar je nekoliko nepraktično, vendar ni 

prepovedano. Sveto obhajilo v covid razmerah 

delimo samo na roko. Jaz bi raje rekel samo na 

prestol. Z rokami namreč pripravimo »prestol« na 

katerega nam delivec obhajila položi Jezusa. 

Razumem, da se počutimo nevredne, da bi se 

Boga dotaknili z rokami. In to nevrednost pred 

obhajilom izrazimo tudi z besedami:«Gospod 

nisem vreden…«. Malce smešno in nevljudno se 

mi zdi, da svojo nevrednost izražamo tako, da 

prestol obdajamo z raznimi robčki. Razmišljam! 

K vljudnosti spada, da snamemo rokavice, ko se 

rokujemo s prijateljem. Roka brez rokavice bolje 

otipa in začuti kakšna kri se pretaka v prijateljevi 

roki. Jezus pri zadnji večerji ni uporabljal 

robčkov, ko je delil kruh – svoje telo. Želel je, da 

ga otipamo, da ga jemo, da ga uživamo in da pride 

preko naših čutov: tipa, vonja, okusa v naše srce. 

Fantastično si je to zamislil: Želel je sestopiti v 

»umazan« svet in po duhovnikovih umazanih rokah pride do mojih umazanih rok, da ga 

ponesem v umazana usta in v umazan želodec in v umazano srce. In tako očisti celo pot: 

odvzame greh sveta, ozdravlja našo vsestransko umazanost in nevrednost. Zato ga častimo, 

spoštujemo in prejemamo. Seveda nisem nikjer zasledil, da bi bilo prepovedano prestol 

pregrniti z lepim prtičkom. Je pa dobro, da smo hvaležni za dar, da nam Jezus dovoli, da ga 

naše roke otipajo, preden pride v naše srce.   
 

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.  

Na sliki: Berhanu Edilu, eden od naših otrok v Etiopiji. Od darov iz 

naše župnije dobi dnevni obrok riža in plačano šolnino.  
 

 

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.  

V Nabiralnik za misijone lahko izročite tudi dar za posvojitev na 

razdaljo za naše otroke v Etiopiji.   

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.  
 

Tisk: Družina, Ognjišče Misijonska obzorja, Prijatelj….   
 

Molitvene skupine:  K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5.  (Gre za TIHO molitev) 
 

Priprava na krst: Če želite krstiti vašega otroka v letošnjem letu je odlična 

priložnost za zoom pripravo v naši župniji: Datumi: 25. februar, 4. marec in 11. 

marec ob 20.00;. Prijave pri župniku v Izoli na mail: zupnija.izola@rkc.si. K 

pripravi se lahko prijavite še pred rojstvom otroka.  
 

V mesecu februarju bodo potekali informativni dnevi za vpis v srednje šole in na fakultete. 

Vse informacije bodo zbrane tudi na naslovu  https://solstvo.rkc.si. 
 

Dan Bolnikov: Ob prazniku Lurške Matere Božje in ob godu svetega Valentina (Zdravkota) 

imamo tudi v naši župniji Izola vsako leto dan bolnikov in v Kortah dan jubilejev ali 

poročnih obletnic. Letos se bomo bolnih in zvestih spomnili bolj od daleč v naših molitvah. 

Slovesnosti z bolniškim maziljenjem in zbiranjem v cerkvi pa bodo enkrat v času po 

epidemiji.  
 

Papež Frančišek: MOLITEV  5-tih  PRSTOV  
 

PALEC ti je najbližji, zato začni moliti za tiste, ki so ti blizu, za osebe, ki jih nosiš 

najgloblje v sebi. Moliti za tiste, ki jih imamo radi, je naša sladka dolžnost. 
 

Naslednji prst je KAZALEC. Moli za osebe, ki poučujejo, izobražujejo, zdravijo in 

svetujejo. Potrebujejo opore in modrosti, da bi usmerjali ljudi v pravo smer. Ohrani jih v 

svojih molitvah. 
 

Nato pride SREDINEC.  Je najvišji, spominja nas na naše voditelje, oblastnike in na osebe, 

ki so prevzele avtoriteto. Potrebujejo božjega vodstva. 
 

Naslednji prst je PRSTANEC. Zanimivo je, da je najšibkejši. Spominja nas, da moramo 

moliti za šibke, nebogljene in za tiste, ki jih tarejo problemi. Potrebni so tvoje molitve. 
 

In končno imamo MEZINEC, najmanjši od vseh. Mezinec te mora spomniti na to, da moliš 

še sam zase, ko boš najprej molil za prejšnje skupine ljudi. Tvoje potrebe se bodo pokazale 

v pravi luči. Tako boš pripravljen moliti za samega sebe na najbolj primeren način.    

 

POD ČRTO: Za Valentinovo: Ne kupuj rož, kupi drva. naj jo greje ne pa zbada … 76€ meter, prodam.  

† 

NAŠI RAJNI: 

Branko Mikolj, Prisojna pot 5,  74 let 

Rozalija Pušnar, Nazorjeva 13, 94 let 
 

Gospod, daj jima 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 

obhajilu 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. Gotovo 

je eden od duhovnikov na 

razpolago za spoved v postnem 

času v Izoli ob petkih pred mašo  

in ob nedeljah pred sveto mašo ob 

10h.  
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