
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

16. NEDELJA 
MED LETOM 

18. 7. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
20.00  

za župnijsko družino 

za žive in †† iz družine Morato, K 44e 

†† iz hiše Livade 18 in Zadlog 8 

† Marija Lisjak 

PONEDELJEK sv. Maver 20.00 v čast sv, Ani za pogum in korajžo 

TOREK. 
Apolinarij, škof, muč 

 

Korte 
sv. Maver 

19.00 
20.00 

† Ivan Mahnič 
za zdravje in srečno vožnjo 

SREDA  sv. Maver  20.00 za družino iz Kopra 

ČETRTEK  
 Marija Magdalena

 sv. Maver 20.00 
8. dan † Julijan Babič, Kraška 10b 

za blagoslov pri selitvi 

PETEK 
Brigita Švedska, red., 

 sozavetnica Evrope 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
20.00 

za nerojene otroke 

† Ludvik Ferk 

SOBOTA  
Krištof, muč.  

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
20.00 

Rozalija in Ivan Mulej 

† Lučano Dekovič 

17. NEDELJA 
MED LETOM 
Krištofova nedelja 

25. 7. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Jakob 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
11.30 
20.00  

†† Elizabeta, Silvo in Sidon Humar 

†† Jožef in Amalija Korenika, Korte 1a 

za župnijsko družino 

za zdravje in blagoslov – Jakob Umer 

30. dan † Franko Gregorič 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek, 23. 7. 2021 od 8.30 do 10h. Pridite z 

masko in zdravi. 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.  

Kljub sprostitvam predlagam večjo previdnost in odgovornost do bratov in sestra, 

kot jo zahtevajo odloki. Upoštevanje navodil in cepljenje je eden od načinov, kako 

kristjani izražamo ljubezen do bližnjega.  

Na god svete Ane 26. 7. se odpravljam na dopust za 14 dni. Tam kjer bom, bom rad 

maševal po vaših namenih. Posebno tisti, ki naročite sveto mašo, ki se je potem ne 

udeležite, lahko izkoristite priložnost, da po vašem namenu mašujem na dopustu.  
 

Vprašanje: Kdaj je bila obnovljena cerkev svetega Jakoba na Šaredu?  a) Leta 2005 ; b) Leta 1553  c) Leta 1226 
d) leta 2021. 
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Svetovni dan starih staršev in ostarelih 

Da ne bi bili ostareli pozabljeni, je papež 

Frančišek ustanovil Svetovni dan starih 

staršev in ostarelih, ki ga bomo v vsej 

Cerkvi obhajali na četrto nedeljo v 

juliju,(letos 25. 7. 2021) torej v bližini 

praznika sv. Joahima in Ane. 

Na starostnike sveti oče, ne da bi skrival, 

da tudi sam spada v tretje življenjsko 

obdobje, pogosto spominja ter izpostavlja 

njihovo nenadomestljivo vlogo v družbi 

in družini. So zaloga modrosti. So 

spomin, ki zagotavlja prihodnost. 
 

 

Naslednjo nedeljo, 25. julija, bomo 
obhajali Krištofovo nedeljo. Na ta dan 
tudi poteka vozniška akcija MIVA za 
nakup novih vozil za naše misijonarje.  
Letos smo pripravili  tudi nalepke za 
otroke, da bodo z zavetnikom potovanj 
opremili svoje skiroje in kolesa. V 
Župnijah vsako leto za pomoč mobilnosti 
misijonarjev zberemo nad 1000 evrov. 
Hvala tudi za vaš letošnji dar.  

16. NEDELJA MED LETOM 

Molitev papeža Frančiška za prvi svetovni 

dan starih staršev in ostarelih 
 

Hvala ti, Gospod, ker me tolažiš s 

svojo bližino. Tudi, ko sem 

osamljen, si moje upanje in moje 

zaupanje. Vse od mladosti si ti 

moja skala in moja trdnjava. 

Hvala ti, ker si mi dal družino in me 

blagoslovil z dolgim življenjem. 

Hvala za vesele in težke trenutke, 

za sanje, ki so se mi v življenju 

uresničile in za tiste, ki so še pred 

menoj. 

Hvala za čas prenovljene 

rodovitnosti, h kateri me kličeš. 

Okrepi, o Gospod, mojo vero, da 

bom ljudem prinašal tvoj mir, uči 

me sprejemati tiste, ki trpijo bolj 

od mene, da nikoli ne bom nehal 

sanjati in bom novim rodovom 

pripovedoval o tvojih čudežih. 

Varuj in vodi papeža Frančiška in 

Cerkev, da bo luč evangelija 

lahko dosegla vsak kotiček sveta. 
 

Pošlji svojega Duha, o Gospod, 

da bo prenovil zemljo, da se bo 

vihar pandemije pomiril,da bodo 

ubogi potolaženi in vojne 

prenehale. 

Podpiraj me, saj sem slaboten in 

mi pomagaj živeti polno življenje  

vseh trenutkih, ki mi jih podarjaš, 

saj vem, da si vsak dan z menoj, 

vse dni do konca sveta. 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev pred najsvetejšim Molitvena skupina 
Božjega usmiljenja. 
Čez počitnice nimamo izpostavljeno Najsvetejše ob četrtkih. Vedno pa dobrodošli za tiho osebno 
molitev.  
 

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.  
Še naprej bomo delili sveto obhajilo po klopeh. Kdor želi prejeti sveto obhajilo naj vstane 
ali da primerni znak. Če koga spregledamo, prosim ne zamerite, ker se obračamo v vse 
smeri in je tudi to možno. Včasih pozabimo ponesti obhajilo ven. Za take je obhajilo možno 
po sveti maši. Delivcem obhajila delajo večje preglavice tisti, ki ne vedo, kaj je to, pa 
vseeno vstanejo. Še vedno velja, da ne smejo prejeti svetega obhajila tisti ki niso krščeni in 
niso bili pri prvem obhajilu. Ne smejo pristopiti tisti, ki živijo v civilnem zakonu ali 
izvenzakonski skupnosti, ker gre za javno grešno stanje. Ne smejo pristopiti tisti, ki imajo 
smrtni greh in tisti, ki se že dolgo – več kot leto dni – niso zakramentalno spovedali svojih 
grehov. Čeprav vemo, da si svetega obhajila ne zaslužimo, moramo biti do najsvetejšega 
zakramenta odgovorni in narediti vse kar je v naši moči, da smo na prejem svetega obhajila 
pripravljeni. 
 

V nedeljo 25. 7. 2021 ob 11.30 bo v cerkvi svetega 

Jakoba na Šaredu sveta maša. Po sveti maši bomo 

tam imeli tudi otvoritev razstave slikarke  CECILIJE 

GRBEC. Razstava bo odprta do 15, avgusta. Odprta 

bo ob sobotah in nedeljah od 17h do 19h. Več o 

razstavi in umetnici je v posebni zgibanki. 
 

Tisk: Družina in 32 novih knjig založbe 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.  
 

Pridi Com: V povezavah vam posredujemo pastoralne spodbude. Na spodnjih povezavah in 
na spletni strani portala najdete  pridige ob posvečenju novomašnikov, o Petrovem 
novčiču, papeževe govore, razne molitve in spodbude  

Sveta spoved: Za spoved se lahko prijavite po telefonu. Redno je duhovnik na razpolago ob 

nedeljah in ob petkih pol ure pred vsako sveto mašo. To nedeljo ne bo priložnosti za spoved 

zaradi tega ker imam sveto mašo v Kortah in pridem zadnji trenutek.  

Skrb za bolnike: Že od začetka korone zaradi varnosti ne obiskujemo bolnikov v domu 

starih in po domovih, razen kjer se osebno dogovorimo. Ne hodim iz hiše v hišo iz sobe v 

sobo, da bi bilo čim manj prenosa virusov. Vedno pa lahko pokličete, če želite spoved in 

obhajilo v domu za starejše, na domovih ali v bolnici. Razporedil vas bom po dnevih, da bi 

bilo čim manj možnosti za prenos okužbe. 

V Bolnici obiskujem bolnike na vseh oddelkih, kadar nekdo pokliče in je njegova bolezen 

nevarna. Kdor lahko sprejme bolniško maziljenje, sveto obhajilo in spoved doma pred 

odhodom v bolnico naj pride ali pokliče, da uredimo.  
 

Papež Frančišek: Za 1. svetovni dan starih staršev in ostarelih, na četrto nedeljo v juliju 
 

»Jaz sem s teboj vse dni«  Dragi dedki, drage babice! 

»Jaz sem s teboj vse dni« (prim. Mt 28,20) je obljuba, ki jo je Gospod dal učencem, preden 

se je dvignil v nebo in ki jo danes ponavlja tudi tebi, dragi dedek, draga babica. Tebi. »Jaz 

sem s teboj vse dni« so tudi besede, ki ti jih kot rimski škof in kot prileten želim nameniti 

ob tem prvem Svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih: celotna Cerkev ti je blizu – 

povejmo bolje, nam je blizu –: skrbi zate, te ima rada in te noče pustiti samega! 
 

Dobro vem, da to sporočilo prihaja k tebi v težkem času: pandemija je bila nepričakovana 

in besna nevihta, trda preizkušnja, ki je prizadela življenje vseh, ki pa je nam, ostarelim 

prihranila posebno obravnavo, tršo obravnavo. Mnogi med nami so zboleli in veliko jih je 

odšlo, ali pa so videli, kako je ugasnilo življenje njihovih zakoncev, njihovih dragih; preveč 

jih je bilo predolgo prisiljenih v samoto, osamljenih. 
 

Gospod pozna vsako naše trpljenje tega časa. Blizu je tistim, ki doživljajo boleče izkustvo 

zavrženosti; do naše osamljenosti – ki jo je pandemija naredila še hujšo – ni ravnodušen. 

Izročilo pripoveduje, da je bil tudi sv. Joahim, Jezusov dedek, izključen iz svoje skupnosti, 

ker ni imel otrok; njegovo življenje – kakor življenje njegove žene Ane – so imeli za 

nekoristno. Gospod pa mu je poslal angela, da ga je potolažil. Ko je žalosten ostal zunaj 

mestnih vrat, se mu je prikazal Gospodov odposlanec, da bi mu rekel: »Joahim, Joahim!« 

Gospod je uslišal tvojo vztrajno molitev.«[1] Zdi se, da Giotto na eni svojih slovitih 

fresk[2] prizor postavlja v noč, v eno tistih številnih noči brez spanja, ki so polne spominov, 

skrbi in želja, ki smo jih mnogi od nas vajeni. 
 

A tudi takrat, ko se vse zdi temno, kot v teh mesecih pandemije, Gospod že naprej pošilja 

angele, da tolažijo našo osamljenost in nam ponavljajo: »Jaz sem s teboj vse dni.« To 

govori tebi, to govori meni, to govori vsem. To je smisel tega dneva, za katerega sem želel, 

da bi se prvičobhajal ravno letos, po dolgi osami in še vedno počasnem okrevanju 

družbenega življenja: da bi vsak dedek in vsaka babica, vsak starejši človek – posebno tisti 

med nami, ki so bolj sami – dobil obisk angela! 
 

Besede tolažbe, namenjene nam: »Jaz sem s teboj vse dni.« Naprej in pogum! Naj vas 

Gospod blagoslovi.  FRANČIŠEK.                                                           ..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: Bog je rekel: »Ko bom ustvaril svet se bodo ljudje počutili vesele in ljubljene na vsakem vogalu in v 
vseh kotih.«  Potem je naredil svet okrogel….. 

http://www.katoliska-cerkev.si/
https://portal.pridi.com/
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

