
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

7. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
16. 5. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00  

za župnijo 

†† Andrej Mejak in Franko Kleva 

† Kata Vuk 

1. obl † Stanko Glavič 

PONEDELJEK 
 Jošt, puščavnik

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

†† Vilma in Jožef Klanjšček 

8. dan † Gverino Rojc 

TOREK. 
Korte 

 
18.00 
 

†† Emil, Ana in Marija Korenika, Malija 
30b  

SREDA  
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

za duhovne poklice in svetost poklicanih  
†† Angel in Ivana Jerebica 

ČETRTEK  
Bernardin Sienski, 

 duhovnik

 sv. Maver 19.00 †† Alojz in Marija Tuljak 

PETEK  
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

† Štefan Zavec 

†† starši Rašpolič Anton in Marija 

SOBOTA  
Korte 

sv. Maver  
18.00 
19.00 

†† Ivan in Marija Gorela 

† Katica Vanča 

NEDELJA 

Binkošti 
23. 5. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00 

  

† Marijo in vsi †† iz družine Prodan  

za prvoobhajance 

za prvoobhajance 

za žive in †† družina Eiletz in Maček iz 

Argentine 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek, 21. 5. 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 od prejšnjega 

petka lahko napolnimo do polovice kapacitete. To preprosto pomeni, da je važno 

samo vzdrževati razdaljo v cerkvah in sicer mora biti ta 1.5 metra. Še vedno velja, 

da se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko in v razdalji 2 metra. Zaščitna 

maska mora pokrivati nos in usta. Kdor ne more zdržati s pravilno nameščeno 

masko eno uro naj se ne udeleži svete maše. Zelo neprijetno mi je prekinjati sveto 

mašo in opozarjati posameznike naj si popravijo masko ali ustvarijo razdaljo meter 

in pol. Ne smem in ne morem pa popuščati nikomur. Ob vstopu in izstopu iz cerkve 

se razkužimo. ZA SVETE MAŠE tudi OB NEDELJAH , SE NI VEČ POTREBNO 

PRIJAVITI! Na Binkošti ob 10h prepustimo sveto mašo prvoobhajancem in 

njihovim družinam. 
 

Vprašanje: Koliko Jezusov hranimo v tabernaklju v cerkvi, če je tam shranjenih 257 posvečenih hostij ?  a) tudi v 
tem primeru je en Jezus;   b) v Tabernaklju sta dva Jezusa, eden v monštranci za češčenje in drugi v ciboriju s 
hostijami;   c) v tabernaklju je toliko Jezusov, kolikor ljudi bo šlo k svetemu obhajilu  d) če je 257 posvečenih 

hostij je 257 Jezusov. V vsaki hostiji po eden;  
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TUKAJ SEM 
 
Nekega dne je neki človek izvedel, da 
prihaja k njemu sam Bog na obisk. 
»K meni?« ga je zaskrbel. »V mojo hišo?« 
Stekel je po vseh sobah, po stopnicah gor in dol, splezal je na streho in zdirjal v 
klet.  
Svojo hišo je videl z drugačnimi očmi, zdaj, ko je prihajal Bog. 
»Nemogoče! Ubogi jaz!« je tarnal. »Ne morem sprejeti obiska  
v  takem  stanju.  Vse  je umazano! Vse je polno nesnage. Tu ni primernega 
prostora za počitek, ni niti zraka za dihati!« 
Odprl je okna in vrata. »Bratje! Prijatelj!« je klical. »Naj mi kdo hitro pomaga 
pospraviti vse!« 
In začel je na vso moč čistiti svojo hišo. 
Skozi oblak prahu je videl nekoga, ki mu je prihajal na pomoč. V dvoje gre 
lažje. Vrgla sta ven nepotrebno šaro, jo zbrala na kup in zažgala. Vrgla sta se 
na kolena in dobro očistila vsa tla in stopnišče. Porabila sta veliko veder vode, 
da sta očistila vsa  okna.  
Očistila sta tudi vso umazanijo iz najbolj skritih kotičkov. 
»Nikoli ne bova končala!« je nergal mož. 
»Končala bova!« je mirno rekel drugi. 
Nadaljevala sta z delom, drug ob drugem, še ves dan. In končno, hiša je 
izgledala kot nova, dišala je po čistoči. 
Ko se je stemnilo, sta šla v kuhinjo in pripravila mizo. 
»Zdaj,« je rekel mož, »lahko pride moj Obiskovalec! Zdaj lahko pride Bog. Le 
kje se mudi?« 
»Sem že tukaj!« je rekel Drugi in se usedel za mizo. »Usedi se in jej z menoj!« 
 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 

Jezus moj, ljubim te! 

Bolj kot vse drugo ljubim te! 

Vse, kar je v meni, naj prepeva ti: 

Jezus moj, ljubim te! 
  

Jezus moj, hvalim te,… 

Jezus moj, molim te,… 

Jezus moj, kličem te,… 

Jezus moj, iščem te,… 

 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden 
verouk v živo za vse skupine. Samo še dve 
uri nas loči do zaključka veroučnega leta. 
Pripravite vse naloge in liturgične zvezke, 
da bomo lahko zaključili ocene.  
Šmarnice boste našli na spletu, na župnijski 
strani. Imam tudi knjižice s šmarničnim 
branjem. Privoščite si šmarnice tudi v 
cerkvi. Za osebno versko rast lahko izberete 
še kaj več na portalu: http://sku.rkc.si/  
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za 
odrasle 
 

PRVOOBHAJANCI: Prvo obhajilo bo na 
Binkošti ob 10h. S starši smo odločili, da 
bodo ta dan v cerkvi samo prvoobhajanci in 
njihove družine. Praznik prve spovedi 
poteka individualno ali v malih skupinicah. 
Nekateri so že oblekli belo obleko, ki 

povezuje krst in prvo obhajilo. Belo obleko dobijo pri maši na dan spovedi. Pred 
sveto mašo v zakristiji najdemo primerno obleko.   Verouk za otroke in starše s 
pripravo na nedeljo bomo imeli, namesto v torek, v sredo ob 16.30. Potem v petek 
popoldne bo še čiščenje in krašenje cerkve in vaja za petje in sodelovanje pri sveti 
maši. Hvala staršem in družinam, ker ste poskrbeli, da so otroci res lepo 
pripravljeni na prvo spoved. 
 

BIRMANCI: Hvala, ker ste se potrudili priti k sveti maši, ko je bila za vas. 24, 
oktobra je datum, ko smo povabljeni da prejmemo zakrament svete birme. Naj do 
tedaj ne mine nobena nedelja brez svete maše, noben dan brez molitve …. 
Vključite s v kakšno cerkveno dejavnost kot prostovoljci… Če še nimate izberite 
botra, ki je za službo primeren. Ima za to službo potrebne zakramente, svoje 
otroke – če jih ima – vzgaja v veri. Vam je zgled krščanskega življenja. Vas bo 
podpiral z molitvijo in spodbudno besedo do birme in še potem.  
 

Tisk: Družina in še druge revije in knjige… poglejte, kupite ali vzemite pri brezplačnem tisku.  
 

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/  

Na Binkošti ob 10h je sveta maša v Izoli rezervirana za prvoobhajance in 

njihove družine. Ko bo kapaciteta zasedena, in ne bo možno držati razdalje 

1.5 metra med ljudmi/družinami, boste ostali zunaj, kjer je prav tako 

potrebno držati razdaljo in nositi masko. Pri svetih mašah je po novem 

dovoljeno ljudsko in zborovsko petje, vendar morajo biti pevci v razdalji 1.5 m in z 

maskami. V župnijah Izola in Korte bomo skrbeli, da se ne zgodi prenos virusa še 

bolj kot je ukazano. Prosim da ne popuščate pri ukrepih samozaščite in v odgovorni 

ljubezni do bližnjega. Molimo za zdravje in za zdravo pamet. Prihajajmo v cerkev 

zdravi. Če smo bili v stiku se izolirajmo. Dobro je uporabiti cepljenje ali vsaj 

testiranje 

Naši posvojeni otroci: Trinajsti otrok, ki ga objavljamo in je 

malo naš je iz Kambodže   Na sliki : DIM CHAILY, rojstni 

dan 24. 2. 2014 

Chaily je za enkrat edini otrok mladih in revnih staršev. Oče 

je trenutno brez dela in upa, da bo našel priložnostno 

zaposlitev. Mama je izgubila eno nogo, zato zaposlitve ne 

more najti. V Phnom Penh so se preselili z upanjem na boljšo 

prihodnost. Tu imajo v najemu majhno sobico. Deček se do 

zdaj ni šolal, zato mu učitelji pomagajo, da bi nadoknadil 

zamujeno. Je bister deček. Finančno pomoč potrebuje za 

plačilo šolnine, nakup šolskih pripomočkov in kosila v šoli. 
 

 

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  
 

Sveti Rok: V času, ko pri svetem Roku 

ne poteka bogoslužje smo tam uredili 

zid pod cerkvijo in odstranili drevesa, 

ki so rušila tisti zid. Uredili smo tudi 

dostop do cerkve. Za dela smo odšteli 

malo več kot 11 tisoč evrov. Ker so 

darovi za cerkev v zadnjem letu kar 

precej zmanjšani (vseh miloščin v 

zadnjem letu v Izoli je bilo za 18 tisoč) 

bomo malo počakali, da zberemo še za 

novo ograjo. Hvala za vaše darove v ta 

namen.  
 

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. Hvala za vaše darove in molitve za vaše duhovnike.  
 

Krizmena sveta maša bo v četrtek 
pred Binkoštmi: Zaradi epidemije 
letos ta sveta maša ni mogla 
potekati na veliki četrtek. Pri 
krizmeni maši bo koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak blagoslovil krstno in bolniško 
olje ter posvetil sveto krizmo, duhovniki pa bodo obnovili svoje duhovniške 
obljube.  
 
 

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.  
 

POD ČRTO:  Prišli so zelo čudni časi. Živali nas učijo, kaj pomeni biti človek… 
Ljudje se pa obnašamo kot zveri …. 

Urnik 
Kateheze 

Dan, ura, 

od 3 – 5 let 
KDP 

sreda ali četrtek 
16.30 – 18.00 

1. razred KDP 
ponedeljek ali torek 

16.30 – 18.00 

2. razred četrtek ob 17.30 

3. razred sreda  ob 16.30 

4. razred četrtek  ob 17.15 

5. razred sreda  ob 15.15 

6. razred sreda  ob 16.15 

7. razred sreda ob 17.30 

8. razred sreda ob 19.15 

odrasli torek 19.45 

Korte: v torek ob 17h in po maši 

† NAŠI RAJNI: 
Tatjana Tota, Trg svobode 1, 68 let 

 

Gospod, daj ji večni pokoj! 
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