
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

19. NEDELJA 
MED LETOM 

8.8. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver  
sv. Jakob 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
12.00 
20.00  

za župnijsko družino 

v čast Kraljici Miru 

† Zvezda Ražman in † oče Gverino Rojc 

za novokrščenko in njeno družino 

za žive in †† iz družine Zornada 

PONEDELJEK 
Terezija B. od Križa, muč. 

sozavetnica Evrope 

sv. Maver 
 

sv. Maver 
 

8.00 
 

20.00 
 

za Božji blagoslov in varstvo 
mladoporočencev 

8. dan † Mario Giuliano Dudine, 
Kosovelova 30 

TOREK. 
Lovrenc. diakon, muč. 

sv. Maver 20.00 
30. dan † Julijan Babič in †† Babič iz 
Smokvice 

SREDA  
Klara, dev, red, ustanov. 

sv. Maver  20.00 8. dan † Jožef Slemc, Malija 55 

ČETRTEK   sv. Maver 20.00 †† iz druž. Grošelj in za druge sorodnike 

PETEK sv. Maver 20.00 
†† Marija, Matija in vsi †† Šukljan, dar 

družina Rakar 

SOBOTA  
Maksimilijan Kolbe, m. 

sv. Maver 20.00 †† Ana in Ludvik Samec 

NEDELJA 
Marijino 

Vnebovzetje 
15.8. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver  
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
20.00  

† Štefan Zavec 

†† Danica in Silvano Medoš, Korte 115 

† Janez Bolha, † Janko in Pavel Češarek 

†† Marija in Franc Trček 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 13, 8. od 8h do 10h  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 en meter. 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 udeleži svete maše po radiu Ognjišče, 

televiziji ali preko spleta. V Izoli in v Kortah je možno biti pri maši na zvočniku 

pred cerkvijo. Povejte da ste zunaj, da si vzamete kakšen stol v župnišču, 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. Virus je za človeštvo priložnost, da se 

povežemo in drug drugega še bolj spoštujemo. Da ne skrbimo samo zase ampak 

tudi in predvsem za druge.  
 

Vprašanje: Kateri zapovedan praznik kristjani praznujemo 15. avgusta?  a) Marijino vnebovzetje  ; b) Marija 

Snežna;  c) Jezusova spremenitev na gori ;  d) Marijino rojstvo 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 30      8. – 15. avgust  2021 

 

Silvester Čuk:  

Publicist in urednik pravijo 

mediji. Za nas Izolane je bil 

predvsem duhovnik, ki je 

redno pomagal v župniji že leta 

1966 in potem skoraj 

neprekinjeno od leta 1971, se 

pravi letos mineva 50 let. 

Gospod škof ga je letos 

imenoval za duhovnega 

pomočnika v stolni župniji 

Marijinega vnebovzetja v 

Kopru. Tam je pomagal v 

župniji že sedaj v zadnjem letu, ko se je zaradi koronavirusa covid 19 odločil, da ne 

bo hodil ob nedeljah v Izolo.  Tudi zdravje mu malce slabše služi in težko hodi. Če 

bi se stvari s koronavirusom umirile in, če bi malce lažje hodil, je možno, da se 

zopet vrne v Izolsko župnijo, kot duhovni pomočnik. Gospod Silvo je želel, da 

poslovilno sveto mašo naredimo enkrat kasneje, ko bo korona situacija malo boljša 

in mogoče tudi njegovo zdravje. Župnija Izola se vsekakor zahvaljuje našemu 

Silvestru za njegove tisočere svete maše, ko je med nami delal Jezusa živega. Za 

njegove domišljene, v zbornem jeziku povedane in kratke pridige, ki so nas dvigale 

in podpirale v veri in ljubezni do Boga in bližnjega. Za njegovo prijaznost in 

srčnost v odnosih z vsemi ljudmi. Mislim, da nihče ne pozna toliko izolanov, kot 

prav g. Čuk. Jaz in še mnogi izmed izolskih vernikov bomo še najbolj pogrešali 

njegovo skoraj nevidno »delo« v spovednici, kjer je bil blag in je zagotavljal 

Očetovo usmiljenje in odpuščanje.   

Hvala gospod Silvester za vašo živo skoraj življenjsko navzočnost v naši župniji. 

Molili bomo, da bi se razmere toliko izboljšale, da bi se lahko vrnili. Bog naj 

podari zdravje Vam in vsemu človeštvu. Naj se zgodi Njegova volja in še enkrat 

hvala za zgled pokončnosti in bližine, ki govori o Božji bližini. Kot pravite, gospod 

Silvo, dekret ne pomeni, da si ne moremo ostati blizu in, da ne moremo biti še 

naprej molitveno in drugače povezani. V imenu vseh Izolanov vam še enkrat 

izrekam zahvalo za vaše služenje Cerkvi pri Ognjišču, v naši župniji in povsod tam 

kjer je bilo potrebno in ste bili sposobni odgovoriti na  klic dobrega Pastirja. 

župnik Janez 

19. NEDELJA MED LETOM 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


BIRMANCI:  Pridi Sveti Duh, napolni srca naših birmancev, staršev in botrov, da 

bodo zavzeti za rast v veri. Da bodo napredovali v Ljubezni, kakor nas je ljubil 

Jezus.  
 

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti 
maši pripravlja molitev  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 najdete na spletni strani: http://www.katoliska-cerkev.si/ . Zunaj cerkve niso 
potrebne maske, če držimo razdaljo meter in pol. Zaščitne maske niso obvezne ( se pa priporočajo, 
če so jih sposobni nositi)  za otroke do 6. leta starosti. 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.   
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. 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 zak ramenta odgovorni in narediti vse, kar je v naši moči, da smo na prejem 
svetega obhajila pripravljeni. 
 

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.  
 

* Svete maše na radiu Ognjišče bodo v mesecu avgustu iz župnijske cerkve sv. Marka v 

Kopru ob 19h. 

* Svete maše so na TV Exodus ob delavnik ob 6h, 12h, 18h in 24h, ob nedeljah pa ob 8.30, 

12h, 13h, 18h in 19h.  

* Vsakodnevni rožni venec na radiu Ognjišče ob 5. uri.  

* Vsako tretjo soboto v mesecu je na radiu Ognjišče Kateheza za bolnike. Tokrat bo 21. 

avgusta ob 21. uri.  

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.  

ČE ME VPRAŠAJO ZA BOTRA (krstnega ali birmanskega): bom najprej razmislil, ali 

vem, kaj je to, in ali (z)morem/hočem biti boter.  

Boter je tisti, ki (staršem) pomaga pri uvajanju katehumena (= pripravnika) v krščanstvo: 

torej v krščanski način življenja in vključevanje v Cerkev – to je v domačo župnijo. Zato je 

najprej sam zgled krščanskega življenja. Boter ne nastopa samo v svojem imenu ali v imenu 

staršev, ampak je predstavnik Cerkve . To je v pravem pomenu cerkvena služba: Cerkev je 

tista, ki ga pošilja, zato tudi potrebuje potrdilo njenih predstavnikov (župnika).  

Pomoč pri krščanski vzgoji in  uvajanju v krščansko življenje, molitev za varovanca 

(krščenca, birmanca) in, če je potrebno, tudi drugačna pomoč v življenju. Krst/birma je 

verska stvar! Lepo pa je, če krščencu/birmancu podari kakšen verski spomin. 

Kdo je lahko boter? 

Cerkvenopravni pogoji –  je star najmanj 16 let,  je katoličan in je slavi zakramente uvajanja 

krst, birmo, obhajilo,  - živi primerno veri in nalogi botra, ki jo sprejema, mu ni bila 

(uradno, javno) naložena oz. razglašena nobena cerkvena kazen. Če je poročen živi v 

pravem krščanskem zakonu in otroke (če jih ima) vzgaja v veri in jih pošilja k verouku.  

Tudi pri krstu je praviloma en boter; če sta dva, pa naj bosta boter in botra. 

Da živi primerno veri in nalogi, pomeni truditi se biti pravi kristjan (ne le na papirju), kar se 

vidi iz življenja: pomeni živeti na krščanski način, živeti po krščanskih načelih: v cerkvi, 

doma, službi … povsod. Najbolj znanih pet cerkvenih zapovedi, kakor jih našteva uradni 

katekizem, je: 1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj 

nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni; 2. Spovej se svojih grehov vsaj 

enkrat na leto; 3. Prejmi zakrament evharistije vsaj o veliki noči; 4. Posti se zapovedane 

postne dni (to je zdržek mesa ob petkih ter post na pepelnico in veliki petek); 5. Po svojih 

zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah. 

 Nekaj primerov ravnanj, ki so v očitnem neskladju z življenjem po veri: vstopiti v razna 

društva , sekte, zdravilstva, ki so z vero nezdružljiva ali nasprotujejo Cerkvi; živeti v 

partnerski zvezi, pa ne biti cerkveno poročen; javno nasprotovati kakšni verski resnici ali 

javno sramotiti vero; brez potrebe javno kritizirati, sramotiti Cerkev in njene pastirje: 

papeža, škofe, duhovnike… ; trdovratno vztrajati v javnem velikem grehu, nemoralnosti ; 

ne (po)skrbeti za versko vzgojo svojih otrok; onečastiti svete hostije, biti sokriv splava, ipd. 
 

Papež Frančišek:    

Evangelij je izražen s štirimi glagoli: »Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih; bil 

je pokopan, tretji dan je vstal, kakor je v Pismih; in prikazal se je Kefu.« (prim. 1 Kor 15,3-

5) To je Pavlovo oznanilo, oznanilo, ki nam vsem da življenje. Ta evangelij je izpolnitev 

obljub in je zveličanje, ponujeno vsem ljudem. Kdor ga sprejme, je spravljen z Bogom, je 

sprejet kot pravi sin in prejme v dediščino večno življenje. Evangelij je Kristusov dar nam, 

On sam ga je razodel. Je tisto, kar nam daje življenje.                  ..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: Finale svetovnega prvenstva v košarki: Stadion je popolnoma razprodan. Neki gledalec se pa čudi, 
zakaj je sedež zraven njega prazen. Vpraša moškega, ki sedi en sedež naprej, kako je to mogoče. 
Ta mu odgovori: “Pravzaprav imam jaz karto za ta sedež. Bil je za mojo ženo, ki je 40 let vedno hodila z mano na 
vse tekme, zdaj pa je nenadoma umrla.” 
“Oprostite, moje iskreno sožalje. Ampak, ali nimate kakega drugega sorodnika ali prijatelja, ki bi mu lahko dali 
karto?” “Ne. So vsi na pogrebu.” 

† 
NAŠI RAJNI: 

Julijan Babič, Kraška 10b, 85 let 

Milka Kocjančič, Šolska 3, 86 let 

Mario Giuliano Dudine, Kosovelova 30, 74 let 

Jožef Slemc, Malija 55, 71 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
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