
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 
4. 

VELIKONOČNA 
NEDELJA 

N. Dobrega pastirja 
25. 4. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv Maver 

9.00 
10.15 
10.30 
19.00   

v zahvalo Bogu za rešitev v stiski 

† Bruno Korenika 

za župnijo 

30. dan † Blaženka Škarpona 

PONEDELJEK sv. Maver  19.00 v zahvalo za vse, kar nam Bog daje 

TOREK. 
Korte  

sv. Maver 
18.00 
19.00 

†† Emil Rota in starši 
†† Gostečnik Franc in Ivan Petovar 

SREDA  
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

v čast svetemu Jožefu, za družino 
† Marijan Črnac 

ČETRTEK  
 Katarina Sienska c. uč.

 sv. Maver 19.00 8. dan † Jožef Kocjančič 

PETEK  
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

†  Ana Špilak 

† Jožef Olivo Knez 

 SOBOTA  
sv. Maver 

Korte 
sv. Maver  

9.00 
18.00 
19.00 

† Janez Odar 

† Jozef Krkoska 

† David Scott in za družino 

5. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
2. 5. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00  

za župnijo 

†† Viktor, Orjana in Emilija 

† Silvio Parovel in vsi †† Parovel 

† Narciz Korenika in †† starši Greblo 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek, 30. 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). Cerkve so odprte za bogoslužja in tiho osebno 

molitev: 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! 
Luka je dovolj zdrav, da spet mašuje z nami in testiran glede okužbe. 

Nova navodila so povečal prisotnost vernikov, družin v Kortah na številko 10. Pri svetih 

mašah je po novem dovoljeno ljudsko petje (zborovsko petje še ne). Tudi s spremljavo 

organista. Svete maše se lahko udeležite tudi zunaj cerkve, vendar maksimalno 10 

ljudi/družin v razdalji. Če bo potrebno bomo v Izoli in v Kortah dodali zunanje ozvočenje.  

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

dogovoru .  Če bodo prostovoljci dežurali tudi ob drugih urah. Sveto obhajilo bomo delili 

v Kortah takoj po sveti maši v nedeljo, v Izoli pa danes med 11.30 in 12.30 

prihodnjo nedeljo pa od 11h do 12h.  
 

Vprašanje:V soboto prvega maja začnemo majsko marijino pobožnost v cerkvah in v družinah. Kako se imenuje? 
a)  Šmarnice;   b) Narcise;   c) vrtnice  d) kaktusi 
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Verouk = Kateheza: 
Prvomajske počitnice so tudi 
čas brez verouka, vendar ne 
čas brez Boga. Vabljeni k 
šmarnicam v cerkev ali da si jih 
organizirate doma. Šmarnice 
boste našli na spletu, na 
župnijski strani. OImam tudi 
knjižice s šmarničnim branjem. 
 

Za osebno versko rast lahko 
izberete še kaj več na portalu: 
http://sku.rkc.si/  

https://portal.pridi.com/ . Velja 
tudi za odrasle 
Priporočam: V letu sv. Jožefa: Sv. Jožef in rokodelstvo ... video-kateheza s s. Emo - Zavod 

za pastoralno dejavnost Pridi.com 
 

PRVOOBHAJANCI: dan prvega obhajila in praznik prve spovedi se 
približujeta. Po sporočilih, ki jih pošiljate vidim da ste zelo živi v pripravah.  
 

BIRMANCI: Šmarnice so izziv, ki prinaša dvojne točke. 
Danes 25. aprila 2021 v Cerkvi na Slovenskem obhajamo nedeljo dobrega pastirja 
oz.  nedeljo molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki 
letos poteka pod geslom: »Pripadaj, išči in se odloči!«. 
 

Tečaj za zakon - v živo, če bo mogoče, drugače po Zoomu, dva vikenda, 14.-15.- 16. in 

21.-22.-23. maja ob 20h. Nujno so potrebne prijave do 10. maja na mail: 

ervin.mozetic@gmail.com  

4. VELIKONOČNA NEDELJA 

Gospod Jezus, božji pastir duš, ti si poklical 

apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni 

tudi danes k sebi goreče in plemenite fante 

iz naših družin ter jih naredi za svoje 

učence in služabnike. Zbudi v njih željo po 

odrešenju vseh ljudi, za katere na naših 

oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na 

križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, 

kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč 

resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo 

tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč 

sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo 

odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, 

ki je Cerkev. Tudi številna in velikodušna 

srca deklet, milostno pokliči, Gospod. Vlij 

jim hrepenenje po evangelijski popolnosti 

in zbudi v njih željo, da se bodo zaradi 

služenja tvoji Cerkvi, ubogim in bolnim, 

žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo 

tvoje ljubezni. Amen. 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://sku.rkc.si/
https://portal.pridi.com/
https://portal.pridi.com/2021/04/20/v-letu-sv-jozefa-sv-jozef-in-rokodelstvo-video-kateheza-s-s-emo/
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Spet so nekoliko sprostili: nov Odlok o začasni 

omejitvi kolektivnega uresničevanja verske 
svobode v Republiki Sloveniji, v katerem je 
določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. 
PRAVILA SE ZELO HITRO SPREMINJAJO IN JIH NE 
MOREMO PREDVIDETI. Trenutno veljavna pravila 
pozna župnik, ali pa jih najdete na spletni strani: 
http://www.katoliska-cerkev.si/  
Ker se je Luka vrnil z bolniške, kar prejšnji teden 
nisem računal in ker je zelo veliko povpraševanje 
bomo danes imeli dodatno sveto mašo ob 10.30 

 

Naši posvojeni otroci:.  

Na sliki : YASMAREG DEBASH, rojstni dan: 2005 

Debash živi pri teti in njenih otrocih. Ima tri brate in eno 

sestro, ki s starši živijo na podeželju. Starši so jo poslali k 

teti, da bo imela možnost šolanja. Deklica in njeni 

bratranci in sestrične so vključeni v programe 

salezijanskega mladinskega centra. Potrebuje pomoč, da 

bi lahko nadaljevala šolanje. 
 

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  

Vsi vaši darovi zbrani v preteklem tednu so namenjeni za pomoč duhovnikom pri plačilu 

socialnega in pokojninskega zavarovanja. Vse župnije nabirko te nedelje dobrega pastirja 

oddamo na škofijo in tam razdelijo zbrana sredstva na vse duhovnike, ki smo zaposleni v 

škofiji.  
 

 

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.  
 

V preteklem mesecu smo v Kortah uredili dovoz do cerkve, kjer je meteorna voda iz 

cerkvene strehe pobirala cesto in postavili nov dotok v vodnjak, ker je ob močnem deževju 

voda tekla v veroučno učilnico zaradi predrobne cevi. 

V Izoli smo se odločili popraviti škarpo pri svetem Roku, kjer bomo dodali tudi novo 

ograjo in razširili pot k cerkvi. Dela bodo kmalu zaključena. Hvala za vaše darove. Če 

bomo imeli sredstva bomo v Izoli še naredili omete pri svetem Dominiku. Ko bodo vrnili 

oltar, ki ga restavrirajo v Ljubljani bomo tam imeli kakšno sveto mašo in molitveni prostor.  
 

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.  
 

 

Papež Frančišek:  POSLANICA SVETEGA OČETA FRANČIŠKA ZA 58. SVETOVNI 

DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE 

Sveti Jožef: sanje poklicanosti: Dragi bratje, drage sestre! 

8. decembra lani se je ob 150. obletnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika celotne 

Cerkve začelo njemu posvečeno posebno leto (prim. Odlok o posebnem odpustku, 8. 

decembra 2020). Apostolsko pismo Patris corde sem napisal, da bi »povečal ljubezen do 

tega velikega svetnika«. Gre za res izjemen lik, ki je hkrati »tako človeški, tako blizu 

vsakemu od nas«. Sveti Jožef ni vzbujal pozornosti, ni bil obdarjen z izjemnimi karizmami, 

ni bil nekaj posebnega v očeh tistih, ki so ga srečali. Ni bil ne znan ne opažen. Evangeliji ne 

prinašajo niti ene njegove besede. Pa vendar je preko svojega običajnega življenja, uresničil 

nekaj enkratnega v Božjih očeh. 
 

Poleg Božjega klica, ki uresničuje naše največje sanje in našega odziva, ki se udejanja v 

razpoložljivem služenju in v pozorni skrbi za drugega, je še tretji vidik, ki zaznamuje 

življenje svetega Jožefa in krščansko poklicanost v minevanju vsakdana, to je zvestoba. 

Jožef je »pravičen« (Mt 1,19). Vsak dan se v dejavnem molku vztrajno drži Boga in 

njegovih načrtov. V posebej težkem trenutku začne »razmišljati o vsem« (prim. v. 20). 

Premišljuje, preudarja. Ne pusti, da bi mu gospodovalo hitenje. Ne popusti skušnjavi 

prenagljenih odločitev, ne sledi nagonu in ne živi za takoj. Za vse skrbi s potrpežljivostjo, 

saj ve, da je svoje bivanje mogoče graditi le z nenehnimi privolitvami velikim odločitvam. 

To pa se ujema z mirno in stalno marljivostjo, s katero je opravljal svoj preprost poklic 

tesarja (prim. Mt 13,55), zaradi katere ni polnil kronik svojega časa, je pa skozi stoletja 

zaznamoval vsakdanjik vsakega očeta, vsakega delavca, vsakega kristjana. Kajti 

poklicanost tako kot življenje zori samo skozi vsakodnevno zvestobo. 
 

Kako gojiti to zvestobo? V luči Božje zvestobe! Prve njemu namenjene besede, ki jih je 

sveti Jožef slišal v sanjah, so bile, naj se ne boji, kajti Bog je zvest svojim obljubam: »Jožef, 

Davidov sin, ne boj se« (Mt 1,20). Ne boj se, so besede, ki jih Gospod namenja tudi tebi, 

draga sestra, in tebi, dragi brat, ko kljub notranji negotovosti in obotavljanju začutiš, da ne 

moreš več odlašati z željo, da bi Njemu podaril življenje. Te besede ti ponavlja tam, kjer se 

nahajaš, morda sredi preizkušenj in nerazumevanja in se boriš, da bi vsak dan sledil njegovi 

volji. To so besede, ki jih boš ponovno odkril, ko se boš na svoji poti klica vrnil k prvotni 

ljubezni. Te besede kot odpev spremljajo vse tiste, ki tako kot sveti Jožef s svojim 

življenjem rečejo Bogu »da«: v zvestobi vsakdanjika. 
 

Ta zvestoba je skrivnost veselja. V nazareški hiši, tako pravi bogoslužna pesem, je vladalo 

»čisto veselje«. Bilo je vsakodnevno in iskreno veselje v preprostosti, veselje tistega, ki 

ohranja to, kar velja in to je zvesta bližina Bogu in bližnjemu. Kako lepo bi bilo, če bi 

enako preprosto in sijoče, preprosto in upajoče ozračje napolnjevalo naša semenišča, naše 

ustanove posvečenega življenja, naše župnijske domove! To veselje želim vam, dragi 

bratje, drage sestre, ki ste Boga velikodušno sprejeli kot svoje življenjske sanje, da mu 

služite v vam zaupanih bratih in sestrah in to v zvestobi, ki je že sama po sebi pričevanje in 

sicer v času, zaznamovanem z minljivimi odločitvami in z občutki, ki zbledijo brez veselja. 

Naj vas sveti Jožef, varuh poklicanih, spremlja z očetovskim srcem! 
        vir: Radio Vatikan 

 

POD ČRTO:  Ker pridno berete pod črto tokrat tri koronske: -Malo mi je že neugodno, ker še nisem pozitiven na 
covid-19, ker zdaj izgleda, kot da nimam nobenega družabnega življenja. 
- Ker je po statističnih podatkih virus manj aktiven ob vikendih bi bilo smiselno vikende spremeniti v delovne dni, 
med tednom pa ostati doma. 
- Nova slovenska praznika: 12.4. – Dan ukinitve policijske ure. 19.4. – Dan osvoboditve teras. 

 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. .  
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