
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

NEDELJA 

SVETE 
TROJICE 
30. 5. 2021 

sv. Maver 
Korte 

 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 

 

10.00 
19.00  

za župnijo 

† Rupnik Alojz in †† Jeličič Frančeska in Jože, 

Cetore 19a 

† Danilo in vsi †† Rožnik in Škoda 

†† Albino in Livija Pulin 

PONEDELJEK 
Obiskanje dev. Marije 

sv. Maver 19.00 †† Ivanka Ljubič in Ivan 

TOREK. 
Justin, mučenec 

sv. Maver  19.00 
† Tatjana Tota, dar molitvena skupina 
Božjega usmiljenja  
8. dan † Marija Turin, dom upokojencev 

SREDA  
Marcelin in Peter, muč. 

sv. Maver 15.15 v zahvalo Bogu za veroučno leto 

ČETRTEK  
Sveto  Rešnje Telo in 

Kri 

sv. Maver 
Korte 

 sv. Maver 

9.00 
17.00 
19.00 

vsi †† Benčič, Cotič, Ipsa, Vižintin in Metti 

†† Anton, Ana, Jožef in Emilija 

† Matej Pacek 

prvi PETEK  sv. Maver 19.00 †† Pino in Marjo Klun 

prva SOBOTA  
Bonifacij, škof, muč.  sv. Maver  19.00 30. dan † Gverino Rojc 

10. NEDELJA 
MED LETOM 

6. 6. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
10.00 
10.00 
19.00 

  

za župnijo 

†† iz družine Pribac 

†† Danica in Mirko Bosec 

v zahvalo Bogu za ozdravitev in rešitev v 

stiski 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 za zdravje, Ema Valantič 

TOREK.    

SREDA  
Primož in Felicijan, muč. 

Korte 19.00 †† Hrvatin, Korte 82b 

ČETRTEK   sv. Maver 19.00 †† Jožef in Antonija Jerebica 

PETEK  
Srce Jezusovo 

sv. Maver 19.00 † Marjan Rihtaršič in Marija Marić  

SOBOTA  
Marijino brezm. srce.  sv. Maver  19.00 v zahvalo za vse dobrotnike, dar župnik 

11. NEDELJA 
MED LETOM 

13. 6. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00  

† Rojc Gverino Roman, dar Šempeter 

† Guido Kaligarič 

za župnijo 

† Tatjana Tota 
 

 

Vprašanje: V četrtek je zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in svete Rešnje Krvi. Kateri dve zapovedi 
veljajo za zapovedane praznike?  a) Župnik mora ta dan maševati za vse svoje žive in pokojne farane;    

b) Udeležba pri sveti maši   c) Ne smemo delati težkih in hlapčevskih del d) Za kosilo mora biti goveja juha 
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Praznik sv. Rešnjega telesa in 
krvi bomo v Katoliški cerkvi 
praznovali v četrtek, 3. junija. Praznik 
nima stalnega datuma, saj je določen 
glede na praznik velike noči in ga 
obhajamo v četrtek drugi teden po 
prazniku binkoštih. Na ta dan se 
posebej spominjamo Jezusove 
navzočnosti v zakramentu sv. 
Rešnjega telesa in krvi – evharistije, 

ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so 
ponekod v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo 
svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležijo bogoslužja. 
 

Za zakrament evharistije so se v zgodovini Cerkve izoblikovali različni vidiki in 
različna imena. Jezus je pri zadnji večerji z učenci, pri kateri je kruh spremenil v 
svoje telo ter vino v svojo kri, postavil zakrament evharistije, njegovo obhajanje pa 
je od začetkov krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve 
zakramenta evharistije se spominjamo pri vsaki maši, posebej tedaj, ko duhovnik 
izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom. Kristjani verujemo, da kruh po 
prebistvenju (transsubstanciaciji) postane Jezusovo telo, vino pa Jezusova kri. 
Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno hostijo pa v običajno umetniško 
izdelani monštranci.  
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v četrtek, 3. 6. 2021 po maši do 11h in v četrtek 

10. 6 od 17.30 do 18.30. 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 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. Zaščitna maska 

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

uro naj se ne udeleži svete maše.  Ob vstopu in izstopu iz cerkve se razkužimo. ZA 

SVETE MAŠE tudi OB NEDELJAH , SE NI VEČ POTREBNO PRIJAVITI!  

Svetilnik je za dva tedna. V mesecu juniju bomo imeli manj svetih maš, ker sedaj 

število vernikov v cerkvah ni več tako omejeno in ker ob z Lukom delava tudi pri 

skavtih. Kar ni bilo mogoče delati zadnje leto se je preneslo na junij. Prosim za 

razumevanje in poglejte kdaj in kje so svete maše in se udeležujte tistih, ki so. Tudi 

darove za svete maše pri skavtih in na dopustu bom s hvaležnostjo sprejel.  

NEDELJA SVETE TROJICE 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Verouk = Kateheza: Verouk smo za letošnje veroučno leto zaključili. Nekateri 
kateheti so že podelili spričevala, drugi bodo z vami imeli še dodatno srečanje s 
sveto mašo ali kako drugače. Upoštevajte navodila kateheta.   

Pred počitnicami je dobro poskrbeti tudi za spoved, če niste 
poskrbeli za ta zakrament v zadnjem času. Za spoved se je 
potrebno prijaviti, kot za cepljenje. Spoved je zakrament, ki 
nas varuje pred grehom, kot cepivo pred virusom. Bolj kot z 
zakramentom sodelujemo, boljša je obramba.  
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu: 
http://sku.rkc.si/  https://portal.pridi.com/ . Velja  tudi za odrasle 
 

PRVOOBHAJANCI: Praznik prvega obhajila je lepo potekal. 
Mnogi ste potem prihajali k sveti maši in že prejeli Jezusa 
drugič, tretjič in … Nekateri ste se približali Jezusu tudi skozi 

ministrantsko službo. Streženje duhovniku pri sveti maši je pravzaprav služenje 
Cerkvi in strežba Jezusu. Potrebujemo še več takih zavzetih ministrantk in 
ministrantov. 
V četrtek je praznik Jezusove navzočnosti pod podobama kruha in vina. Glavni 
prvoobhajanski praznik. Prosim če se udeležimo res vsi svete maše. Ne pozabite 
vrniti prvoobhajanskih oblek. Da bodo na razpolago naslednjim generacijam. 

 

BIRMANCI: Prosim vas, naj se vaša vera izraža tudi na 
viden način. Naj ne mine nobena nedelja brez svete maše, 
noben dan brez molitve …. Vključite s v kakšno cerkveno 
dejavnost kot prostovoljci… Nekateri ste se v korona času 
redko udeležili svete maše. Zamujeno je mogoče 
nadomestiti tudi tako da prihajate k sveti maši med 
tednom.  
 

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev pred 
najsvetejšim Molitvena skupina Božjega usmiljenja. 
Ob četrtkih eno uro pred sveto mašo imamo češčenje in molitev. 
V četrtek na praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi bodo 
molitev pred najsvetejšim pripravile sestre Uršulinke. Običajne 
procesije na ta praznik letos ne bo.  
V Kortah je molitev pri odprtem tabernaklju – pred najsvetejšim,  

ob četrtkih. Uro si določijo molilci sami.  
 

Tisk: Družina, Ognjišče   
 

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/ . V Bistvu je novo samo to, da zunaj cerkve niso 
potrebne maske, če držimo razdaljo meter in pol. Svete maše v Kortah in v Izoli imajo 
možnost zunanjega ozvočenja. Če bi želeli biti pri sveti maši zunaj je dovolj da opozorite 
duhovnika ali nekoga, ki bo vklopil zunanje ozvočenje in si po potrebi iz veroučne učilnice 
ali župnišča prinesete stol, ki ga po končani sveti maši vrnete.  

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 
 
 

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  
 
 

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.  
 

Danes je Kvatrna nedelja. Miloščina je za 
semenišče in vzgojo duhovnikov. Priporočam in se 
hkrati zahvaljujem.  
Zahvaljujem se za vse darove. Zelo ste odzivni, 
kadar se pojavi kakšen konkreten namen. Za posvojene otroke ste darovali nad tisoč evrov, 
za škarpo pri svetem Roku 1350 evrov, celo za skavtsko hišo je bilo nekaj darov. Vsako 
nedeljo se nekaj nabere tudi v blagajni Karitas in za misijone. Toliko bolj sem hvaležen, ker 
vem da so marsikje težke razmere in da gre za veliko srčnost v izročenem daru.  
 

Počitniški program za dekleta:  Gospod te ima rad prav takšno kot si. Se tega kdaj 

spominjaš? Ali v to zares verjameš?  Bi rada resnico, da si ljubljena znova odkrila, izkusila, 

poglobila?  Vabljena, da se za nekaj dni ustaviš v »Oazi sredi mesta« in prisluhneš kaj ti 

Gospod govori na srce.  Imela boš priložnost za molitev v tišini, za deljenje in pogovor, 

prav tako bo čas za kateheze, delo, adoracijo in možnost za osebni pogovor. En dan pa 

bomo poiskale oazo tišine izven mesta.   Dobrodošla dekleta od 18 do 28 let. 

Prispevek:  60 evrov oz. po svojih zmožnostih. Oazo vodita: s. Metka Kos fmm in s. Sabina 

Głowacz fmm. Info in prijave: metka.kos.fmm@gmail.com 
 
 

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:  Ni dobro kar slepo verjeti tistemu, kar vidiš. Mogoče ni v resnici to kar vidiš. Tudi sol zgleda kot sladkor.  

† 
NAŠI RAJNI: 

Marija Turin, domu upokojencev, 86 let 

Marcel Grčič, Gregorčičeva 18, 44 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
 

 

Posvetitev Jezusovemu Srcu: 
Dobri Jezus, Odrešenik človeškega 

rodu, ozri se na nas, ki smo 

ponižno zbrani pred teboj. Tvoji 

smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa 

mogli biti s teboj trdneje združeni, 

glej, zato se danes vsak izmed nas 

radovoljno posveti tvojemu 

presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne 

poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi 

zaničujejo in te zavračajo. Usmili 

se obojih, dobrotljivi Jezus, in 

pritegni vse k svojemu presvetemu 

Srcu. Kralj bodi, Gospod, ne samo 

vernih, ki se trudijo, da bi ti ostali 

zvesti, temveč tudi izgubljenih 

sinov, ki so te zapustili; daj, da se 

skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da 

ne omagajo od uboštva in lakote. 

Kralj bodi tistih, ki jih loči zmota 

ali razkol, in pokliči jih k polnosti 

vere in občestva, da bo kmalu ena 

čreda, en Pastir. Daj, Gospod, da 

bo tvoja Cerkev povsod v svobodi 

oznanjala evangelij; daj vsem 

narodom pravičen red in mir; daj, 

da se bo po vsej zemlji razlegal en 

glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki 

nas je rešilo, slava in čast mu 

vekomaj. Amen.  

http://sku.rkc.si/
https://portal.pridi.com/
http://www.katoliska-cerkev.si/
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