
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
20.00 

†† Rafaela in Giovanni Šavron 

8. dan † Marija Ugrin, Dobrava 2 c 

TOREK. 
Vid, mučenec 

sv. Maver 20.00 † Slavko Tonejc 

SREDA  sv. Maver 20.00 
s prošnjo Bogu in priprošnjo sv. Krištofu 
za srečno pot 

ČETRTEK   sv. Maver 20.00 
† Alojz Krkoč, Jagodje, Prisojna pot 6 

30. dan † Ivan Starič 

PETEK  
 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
20.00 

† Valerijo in †† starši Tul, Korte 81 

8. dan † Klavdij Peroša,  

SOBOTA  
Nazarij,  Koprski škof 

   

12. NEDELJA 
MED LETOM 

20. 6. 2021 

sv. Maver 
 

Korte 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
 

9.00 
10.00 
19.00  

†† Mama Katica, oče Ivan, brat Otavijo in 

vsi †† Gržinič 

†† iz družine Pribac 

†† Aleksander, Orlanda in Žarko Kovačič 

† Martina Požrl 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek, 18. 6. 2021 od 8h 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 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, ali naj ostane zunaj in naroči da vključimo ozvočenje 

in če ste pripravljeni da prinesemo obhajilo.  Ob vstopu in izstopu iz cerkve se 

razkužimo.  

Ta konec tedna sem zopet pri skavtih na usposabljanju za voditelje v Prežganju. V 

soboto in nedeljo dopoldne me v Izoli nadomešča g. Tomaž Mikuš, jezuit iz 

ljubljane, ki je na delovnem vikendu v Izoli s skupino, ki jo vodi.   
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu: http://sku.rkc.si/  

https://portal.pridi.com/ . Velja  tudi za odrasle 
 

Vprašanje: Prihodnjih nekaj nedelj bomo v župniji praznovali krst več otrok. Potem ko smo zaradi korone odlašali 
s tem zakramentom, se sedaj starši javljajo, da bi radi podarili svojim otrokom Božje otroštvo. Kaj je 
zakramentalna snov brez katere krst ni veljaven?  a) Bela obleka;   b) krstno olje   c) sveta krizma d) voda 
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Verouk = Kateheza: Verouk smo 
za letošnje veroučno leto zaključili. 
V sredo imate še zadnje letošnje 
veroučno srečanje 6. razred ob 
16.30 in 7. razred ob 17.30. Če 
kdo res ne more bo dobil 
spričevalo v župnišču po tem 
datumu 
 

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.  
 

Verouk za odrasle:  Na pobudo nekaterih 
se bomo srečali za zaključek tega 
posebnega leta verouka za odrasle v 
torek po sveti maši. Ob 20.30. Pogovorili se bomo, kaj smo se v preteklem letu naučili. Ne 
samo pri verouku. 
 

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 Kortah je molitev pri 
odprtem tabernaklju – pred najsvetejšim,  ob četrtkih. Uro si določijo molivci sami.  
Dva posebna namena molitve imamo za mesec junij 2021. Prvi je za družine in za pogum 
tistih zakoncev, ki se imajo radi pa niso sklenili zakramentalne poroke. Da bi dovolili Jezusu 
vstop v njihove zveze in da bi bili priče Njegove ljubezni v svetu.  
Druga velika potreba je: Molitev za domovino in Državo Slovenijo ob njenem 30 rojstnem 
dnevu. Prihodnost v državi se spreminja samo na dva načina: na volitvah in v molitvi. 
 

11. NEDELJA MED LETOM 
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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/ . 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.  Po novem je dovoljeno praznovanje v 
katero je vključena hrana in pijača, seveda z 
zaščitnimi ukrepi.  
 

Pri svetih mašah je 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 
Tisk: Družina, Ognjišče …   
 

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.  
 

V soboto, 19. junija 2021, bo vseslovensko romanje v narodno 

svetišče Marije Pomagaj na Brezje. Sv. mašo ob 10. uri bo ob 

somaševanju predstavnikov duhovnikov in invalidov vodil 

novomeški škof msgr. Andrej Glavan. 

Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le nekaj 

predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših ob spremstvu 

mladih, prostovoljcev in drugih. Ostali bodo sv. mašo lahko 

spremljali preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program). 

Papež Frančišek: Kateheza: Vztrajati v molitvi    

 

Duhovna pot ruskega romarja se začne, ko naleti na stavek sv. Pavla v Prvem pismu 

Tesaloničanom: »Neprenehoma molíte. V vsem se zahvaljujte« (1 Tes 5,17-18). Apostolove 

besede pretresejo tega moža in vpraša se, kako je mogoče neprenehoma moliti, glede na to, 

da je naše življenje razdrobljeno na mnogo različnih trenutkov, ki vedno ne omogočajo 

zbranosti. S tem vprašanjem začne svoje iskanje, ki ga bo pripeljalo do odkritja tega, kar 

imenujemo molitev srca. To pomeni, da z vero ponavljamo: »Gospod Jezus Kristus, Božji 

Sin, usmili se mene, grešnika!« Je molitev, ki se postopoma prilagaja ritmu dihanja in se 

razširi na ves dan. Pravzaprav se dihanje nikoli ne ustavi, tudi ko spimo; in molitev je dih 

življenja. 
 

Menih Evagrij Pontski pravi: »Ni nam zapovedal, naj stalno delamo, bedimo ali se postimo, 

medtem ko je nenehna molitev za nas postava« (KKC, 2742). Srce v molitvi. V krščanskem 

življenju je torej gorečnost, ki ne sme nikoli zamreti. Nekoliko spominja na sveti ogenj, ki 

so ga hranili v starodavnih templjih, ki je gorel brez prestanka in ki so ga duhovniki imeli 

nalogo ohranjati pri življenju. Tako je: tudi v nas mora biti sveti ogenj, ki nenehno gori in 

ga nič ne more ugasniti. To ni lahko, a tako mora biti. 
 

Sveti Janez Zlatousti, še en pastir, ki je bil pozoren na konkretno življenje, je tako pridigal: 

»Celo na tržišču ali v samotnem sprehajališču je mogoče moliti pogosto in goreče. Mogoče 

je to sede v vaši prodajalnici, bodisi da ravno kupujete ali prodajate, ali celo medtem ko 

kuhate« (KKC, 2743). Male molitve: »Gospod, usmili se nas. Gospod, pomagaj mi.« 

Molitev je torej neke vrste notno črtovje, kamor zapisujemo melodijo svojega življenja. Ni 

v nasprotju z vsakodnevno delavnostjo, ni v nasprotju z mnogimi majhnimi obveznostmi in 

srečanji, kvečjemu je kraj, kjer vsako dejanje najde svoj smisel, svoj zakaj in svoj mir. V 

molitvi. 
 

Seveda pa teh načel ni lahko uresničiti v praksi. Oče in mati, ki sta vpeta v tisoč opravkov, 

lahko začutita nostalgijo po času v svojem življenju, ko sta zlahka našla redni čas in prostor 

za molitev. Potem so tu še otroci, delo, družinsko življenje, ostareli starši ... Človek ima 

občutek, da nikoli ne uspe priti vsemu do dna. Zato je dobro misliti, da se Bog, naš Oče, ki 

mora skrbeti za celotno vesolje, vedno spomni vsakega od nas. Zato se ga moramo tudi mi 

vedno spominjati! 
 

Pri človeku je vse »dvojno«: naše telo je simetrično, imamo dve roki, dve očesi, dve dlani 

... Tako se tudi delo in molitev dopolnjujeta. Molitev, ki je »dih« vsega, ostaja vitalna 

podlaga dela, tudi v trenutkih, ko ni izrecno izražena. Nečloveško je biti tako vpeti v delo, 

da ne najdemo več časa za molitev. 
 

Ponovimo preprosto molitev, ki jo je zelo lepo ponavljati skozi dan: »Gospod Jezus Kristus, 

Božji Sin, usmili se mene, grešnika.« Neprenehoma izgovarjati to molitev ti bo pomagalo v 

združitvi z Jezusom. 

..vir: R. Vatikan 

 
 

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:  Zelo sem si želel , da bi prišlo poletje. Potem so prišli res topli dnevi in komarji. Nobena reč ni popolna.  

† 
NAŠI RAJNI: 

Marija Ugrin, Dobrava 2c, 87 let 

Klavdij Peroša, Trg Etbina Kristana 8, 80 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
 
 

O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako 

velika, tako močna, tako učinkovita 

pred Božjim prestolom, vate 

polagam vse svoje želje in 

hrepenenja. 
 

O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo 

mogočno priprošnjo, naj mi tvoj 

nebeški Sin nakloni duhovni 

blagoslov, po Jezusu Kristusu, 

Gospodu našem, da bom lahko s 

pomočjo tvoje nebeške moči hvalil 

in častil najbolj ljubečega Očeta. 
 

O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim, 

ko premišljujem o tebi in Jezusu, ki 

spi v tvojem naročju; ne upam se ti 

približati, dokler počiva ob tvojem 

srcu. Močno Ga stisni tudi v mojem 

imenu, nežno Ga poljubi na glavo in 

Ga prosi, naj mi ta poljub vrne ob uri 

moje smrti. Sveti Jožef, priprošnjik za 

srečno zadnjo uro, prosi za nas. 

Amen. 

http://www.katoliska-cerkev.si/
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

