
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
 Rok, romar, spokornik

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
20.00 

za nerojene otroke 

†† Knez, Šared 5 

TOREK. 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

12.00 
19.00 
20.00 

za Izo in njeno družino – krst 
8. dan † Miljenko Deželjin 
† Anton Dekovič 

SREDA  sv. Maver  20.00 
8. dan † Mira Tripar, Dom upok. Izola 
v zahvalo sv. Šarbelu 

ČETRTEK   sv. Maver 20.00 Za zdravje družine Logar 

PETEK 
 Bernard, opat c. uč.

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
20.00 

v zahvalo za zdravje in za župnijo  

† Kristina in družina Stopar 

SOBOTA  
 Pij X. papež

sv. Maver 20.00 za nerojene otroke 

21. NEDELJA 
med letom 
22.8. 2021 

sv. Maver 
Korte 

 
sv. Maver  
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 

 
10.00 
19.00 

  

za spreobrnjenje nečakinje 

† Rupnik Alojz in †† Jeličič Frančeska in 

Jože, Cetore 19a 
za župnijsko družino 

†† Matijašič Angelo in Josipa (dar hči 

Giordana) 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 20, 8. od 8.30 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.  

Prihodnjo nedeljo začenjamo z večerno sveto mašo ob 19h. Dan se je že skrajšal. 

Ne bojte se božje bližine, privoščite si sveto mašo tudi ko ste na dopustu. 
 

Vprašanje: Sveti Rok, ki goduje 16. avgusta je zelo sodoben zavetnik in priprošnjik v stiski. Predvsem se 
obračamo k njemu?  a) za srečno smrt; b) ko zbolijo hišni ljubljenčki;  c) kadar zmanjka denarja in zaidemo v 
gospodarsko krizo ;  d) kadar se pojavijo kužne bolezni in epidemije 
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VEROUK: Urnike verouka bomo objavili še pred koncem avgusta.   
  

BIRMANCI:  Do 20. septembra bomo imeli še zadnje, tretje spraševanje pred birmo pri 

župniku. Ne gre toliko za znanje vprašanj, kot za pogovor o tem, kako birmanci že živijo 

krščansko življenje. K potrditvi v veri pristopimo takrat, ko vera postane birmancu osebna 

odločitev in je prepričan, da bo krščanstvo v njegovi odrasli dobi njegov stil življenja. 

Zaradi covida, pa tudi zaradi slabšega verouka v zadnjih dveh letih nekateri niso prišli do te 

odločitve. V tem primeru je prav da tudi s prejemom zakramenta še kakšno leto počakamo. 

Vsekakor bom imel z vsakim posebej pogovor, v katerem bova pretehtala zrelost in 

samostojnost v veri in pripadnost Cerkvi. Birmanci, botri, družine birmancev in vsa 

župnijska skupnost, smo povabljeni k intenzivnejši molitvi v pripravah na prejem 

zakramenta, ki bo oktobra za birmance iz Izole in Kort. Ob tem tretjem pogovoru birmanec 

predstavi tudi svojega botra. Če boter ne živi v naši župniji bo pridobil ustrezno poslanstvo 

pri župniku, kjer ima bivališče in kjer hodi k maši. Če je v naši župniji bo dobil 

poslanstvo pri meni. Za botra so pogoji, (nekaj je bilo objavljeno v prejšnjem 

Svetilniku). Prosim, 

da ne obremenjujete 

duhovnikov s prošnjo 

za botrstvo za ljudi, 

ki nimajo pogojev, 

ker župniki ne 

moremo spreminjati 

pravil, ki so zapisana 

v Zakoniku 

cerkvenega prava.  
 

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.  Tudi za molitvene 
skupine velja pogoj: 
maska in razdalja 

MARIJINO VNEBOVZETJE 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Spored praznika v Strunjanu za leto 2021: 
 

 
 

Župnija Strunjan, naša dobra 
soseda, gradi novo župnišče: 
Povzemam sporočilo župnika in 
obljubljam pomoč tudi z naše 
strani: »Novost tega leta je gradnja 
novega župnišča, ki je že zraslo na 
starem. Že smo pod streho (tretja 
faza), a za dokončanje nas še 
čaka zahteven zalogaj. 
Načrtovali smo, kar predvideva 
župnija danes: dom za župnika ter 
sprejemni kotiček za župljane in 
druge obiskovalce, župnijska 
pisarna z arhivom, večnamenska 
dvorana (verouk, petje, 
predavanja, razne dejavnosti), še 
druga dvoranica, večje skladišče 
za potrebe cerkve in raznih 
dejavnosti. Tudi prostori za še 
enega duhovnika. Za razne 

skupine (od veroučnih do skavtov in podobno) so dodatni prostori. In še primerno 
stanovanje za tiste, ki gredo skozi zahtevne programe za ponovno vključitev v 
družbo. Predvideno je tudi parkirišče z lepim številom mest. 
Za izpeljavo tega načrta so potrebna ne majhna sredstva. Največji del prihaja iz 
prodaje gradbene parcele, ki je v lasti župnije. Tu je še prispevek doma »Stella 
maris« in naše škofije. Nekateri župljani in drugi obiskovalci ste razumeli, da gre za 
skupen projekt, ki bo koristil mnogim, in ste po svojih močeh odgovorili. Hvala 
vam!«  
 

PRAZNIK VNEBOVZETE POVE, DA SMO VSI NEKAKO V 
VRSTI, ZA DVIGALO, KO BO PRIŠEL JEZUS, DA NAS VZAME 
IN POSPREMI V NEBESA. ODKAR JE MARIJA V NEBESIH, SO 
VSA NEBESA TUDI NEKOLIKO BOLJ MATERINSKA. 

 

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v 
Republiki Sloveniji, v katerem je določila pogoje za izvajanje verske 
dejavnosti. 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. Miloščino izročite v nabiralnike 
ali nakažite na TRR župnije. Tudi miloščina je 
znamenje sodaritve svete maše.  

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.  
 

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.  
 

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: Ko boste stopili v cerkev bosta morda slišali Božji klic. Malo verjetno je, da vas bo poklical po 
telefonu. Zato vas prosimo da izklopite telefone. Če želite govoriti z Bogom, vstopite, poiščite miren prostor in ga 
nagovorite. Če bi ga pa želeli videti, mu pošljite sporočilo med vožnjo… 

† 
NAŠI RAJNI: 

Miljenko Deželjin, Korte 67, 72 let 

Mira Tripar, Dom upok., 80 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
 
 

Mariji se hočemo zahvaliti za vso 

podporo in pomoč, ki smo ju bili 

deležni v preteklem letu, letu 

zahtevnih preizkušenj, v katerem pa 

sta se pokazali naša solidarnostna 

zrelost in pripravljenost pomagati 

drug drugemu. Zavedamo se, da 

prizadevanje za zajezitev in zmago 

nad virusom še vedno poteka, zato 

bomo prosili tudi za skupen nastop 

vseh, ki odločajo. Mariji bomo zato 

priporočili našo Cerkev, naše 

družine, naše izseljence in zdomce. 

Priporočili ji bomo vse, ki so v naši 

državi odgovorni za skupno dobro in 

za pozitivno naravnanost naših 

medsebojnih odnosov. Priporočili ji 

bomo našo državo, ki letos obhaja 

svojo 30-letnico. Nadškof Stanislav 

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

