
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

31. NEDELJA 
med letom 
31.10.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

 

 † Đuro Vukelja 

†† Ivan in Elvis Panger, Korte 70a 

za župnijsko družino 

†† Anton Poles, Marija, Anton, Ivan in 

Franc Ceglar 

PONEDELJEK 

VSI SVETI. 

sv. Maver  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

†† Lorenc Oroši in Robert 

za žive in pokojne župljane 

za župnijsko družino 

 †† Lidija in Filip Obid 

TOREK. 

Spomin vernih 
rajnih 

sv. Maver 
Pokopališče 

Korte 
sv. Maver 

8.00 
11.30 
18.00 
19.00 

po namenu svetega očeta 
za rajne – italijanska sv. maša 
za duše v vicah 
† Irenko Cvitko 

SREDA  
Just, mučenec 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

8.00 
18.00 
19.00 

Viktorija in Otilija Štolfa 
30. dan † Josipa Gržetič, Korte 85 
v čast Materi Božji, Ana 

ČETRTEK  
Karel Boromejski, škof 

sv. Maver 19.00 
za †† starše: Stipan in Ljubica Subotič 

† Franc Zafred 

Prvi PETEK 
Zaharija in Elizabeta, 

starša 

dom upok. 
sv. Maver 

 

15.00
19.00 

 

po namenu 

†† Jožef in Antonija Jerebica 

8. dan † Zdenka Nuhič, Alietova 8 

Prva SOBOTA 
Lenart, opat  

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

†† starši in vsi v družini Petrovič in Nušič 

†† Pavletič in Zornada 

32. NEDELJA 
med letom 

ZAHVALNA 
7.11.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

 † Marjo Matijašič 
†† Ana in Avguštin Kleva in Martina Koren 

v čast sveti Ani za srečen porod 

za župnijsko družino 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 5.11. od 8.00 do 10h.  Veliko zadev lahko uredimo po 

telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). 

Pogoj za vstop v cerkev je PCT.  Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z 

zaščitno masko. Zaščitna maska mora pokrivati nos in usta. Kdor ne more zdržati s pravilno 

nameščeno masko eno uro ali nima pogoja PCT naj se udeleži svete maše zunaj na 

zvočniku, po radiu Ognjišče, televiziji ali preko spleta.  V torek, četrtek, petek, ob 19h in v  

ponedeljek in v nedeljo ob 10h se lahko k maši v Izoli povežete po zoomu:  
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09      

Meeting ID: 847 2107 5224   ;   Passcode: 643554  
 

Večerne svete maše so običajno ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 18h, druge dni pa ob 

19h. Preverjajte uro, ker včasih ne moremo zagotoviti svete maše ob določeni uri.  

 

Vprašanje: Praznik vseh svetnikov je praznik tistih znanih in neznanih ljudi, ki so že prišli v nebesa. Kdo so svetniki?  a) 
Vsi mrtvi ljudje;  b) vsi ljudje, ki so na krščanskem koledarju;  c) vsi tisti, ki so živeli na zemlji brez greha;  d) tisti, ki jim 
je Bog odpustil in jih sprejel k sebi v nebesa 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 42  31.  oktober – 7. november  2021 
 

Verouk = Kateheza: odpade prihodnji teden, zaradi porasta okužb v državi. V 
prihodnjem tednu se bomo organizirali kateheti, bomo videli, kako bo z okužbami in 
odločili, ali bo verouk redno ali pa na daljavo. 
Za obisk svete maše ne velja pravilo PCT za otroke do 15. leta starosti. Veljajo pa 
pravilno nameščene zaščitne maske za starejše od pet let.  Poskrbimo pa za 
varnost. Med tednom je manj ljudi in je zaradi tega manj nevarno za prenos 
okužbe.  Nadaljujte z verskim življenjem v družini.  Kateheza vas bo pri tem 
podprla. Vsak veroučenec naj obišče vsaj eno sveto mašo vsak teden. Nekaterih 
svetih maš iz Izole ali Kort se lahko udeležite tudi po zoomu.    
 

BIRMANCI  2021:  Vaši odzivi po prazniku so bili nekaj zelo všečnega za branje. Birma je 

potrditev, da ste na pravi poti. Gremo naprej skupaj. Predlagam, da si vsak najde neko 

odgovornost, s katero bo skrbel za župnijo. Lahko se vključiš v pevski zbor, med bralce. 

Lahko poskrbiš za uvajanje novih ministrantk in ministrantov, lahko dobiš kakšno občasno 

delo pri cerkvah, v oljčniku. Lahko odpreš in razkažeš cerkev in zvonik turistom, poskrbiš 

za čiščenje in krašenje.  Lahko kaj napišeš za Svetilnik ali druge verske časopise. Lahko kaj 

prispevaš za župnijsko spletno stran. …Predvsem ostani povezan s prijatelji sobirmanci in 

ideje bodo padale kar same.  
   

Birmanci 2023: 6. in 7. razred smo začeli s pripravami za birmo. Pri verouku vam bomo 

razložili, kaj pomeni biti birmanec. Zaenkrat je nujno, da v liturgični zvezek zapisujete vse, 

kar spada k življenju po veri. Nekatere zadeve v pripravi so nujne. Nanje boste opozorjeni v 

Svetilniku. Ne bomo vas klicali domov, niti preganjali pri verouku. Ne bomo opozarjali 

staršev. Ne bomo vam grozili. Gre za zakrament odraslosti v veri, to pomeni tudi, da si sam 

odgovoren in sam skrbiš za versko rast. In to da boš pristopil k zakramentu takrat ko boš 

pripravljen in boš ta zakrament želel. Nekateri so pripravljeni šele v poznih letih, pa to ni 

čisto nič narobe. Če bi se odločil. da boš šofer avtobusa, bi se odločil tudi za to, da se boš za 

ta poklic izšolal in naredil teoretični in 

praktični izpit. Biti kristjan v današnjem svetu 

je izbira in poklic. Župnija in starši pa se že 

veselimo, da vas bomo spremljali pri teoriji in 

praksi.  
 

Verouk za odrasle: bo v četrtek  11. 11. ob 

20.00. Verouk sem prenesel iz previdnosti, da 

vidimo, kako bo z okužbami. 
 

Pevske vaje Izola: prihodnji teden odpadejo 

zaradi bolezni. 
 

Molitev za rajne:  V cerkvi svetega Mavra bomo na 
praznik molili tri rožne vence za rajne med 17. in 
18. uro.  

 31. NEDELJA MED LETOM  

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09


Kdor ne more v cerkev lahko moli doma ali kjerkoli.  
Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja. 
Uro molitve pred Najsvetejšim imamo ob četrtkih.  Tudi za molitvene skupine velja pogoj: PCT, maska 
in razdalja.  
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.  
 

 

Priprava na krst otrok bo prve  tri srede v novembru ob 19.00 v cerkvi svetega Marka: Za starše, ki 
želijo krstiti prvega otroka je priprava obvezna. Naslednja priprava na krst bo šele februarja. Pripravo 
na krst otroka lahko v miru uredite še pred rojstvom otroka. Pred začetkom priprave se morajo starši 
prijaviti pri domačem župniku. Priprave v novembru vodim jaz, župnik Janez.  
 

Ponedeljek:  1. november – praznik Vseh svetnikov - Izola 

8.00 sveta maša pri svetem Mavru – pred mašo bo spovedovanje 

10.00  sv. maša pri svetem Mavru – pred mašo bo spovedovanje 

15.30 bogoslužje božje besede v kapeli na pokopališču in blagoslov grobov  

17.00 molitev rožnih vencev za rajne v cerkvi svetega Mavra – pred Najsvetejšim 

18.00 sv. maša v cerkvi svetega Mavra.  

 Blagoslov grobov: Šli bomo od kapelice na vse strani pokopališča. Najprej se 

zberemo vsi pri kapelici. Če morete počakajte pri grobu, da gre sprevod z duhovnikom ali 

diakonom mimo vašega groba. Molitev za rajne: Gospod daj jim večni pokoj – in večna luč 

naj jim sveti - naj počivajo v miru. - Amen 

Darove lahko letos namenite za obnovo pokopališke kapelice  ali pa za sv. maše.  
 

Korte. Bogoslužje ob 1. novembru in blagoslov grobov bo v Kortah ob 14h.  
 

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča 
in molitev za rajne. Prav tako v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra, prejšnjo in 
naslednjo nedeljo. Pogoj je, da smo bili pri spovedi, pri obhajilu in da smo molili po namenu 
svetega očeta vsaj Vero in Oče naš. Odpustke sprejemamo v veri, da smo z grehi zaslužili 
kazen, ki smo jo dolžni pretrpeti v vicah. Te kazni so nam, pa tudi rajnim za katere molimo, 
izbrisane. 
 

Pokopališče ni smetišče. Izrazimo spoštovanje na pokopališču do svetosti kraja. na božji njivi ni 
primerno glasno govoriti in kričati, kaditi, žvečiti, tja voditi pse in hišne ljubljenčke. naj bo sveta 

zemlja kraj molitve in lepega spomina na rajne, kjer so in kjer bodo. Naj bo pokopališče kraj, kjer 

zremo proti nebesom.  
 

Nabirka zahvalne nedelje, 7. novembra 2021, bo v celoti namenjena za projekte, ki jih 

izvaja škofija.  
 

Na zahvalno nedeljo okrasimo oltar s simbolnimi darovi, ki so sad našega dela v preteklem 

letu in božjega blagoslova. Iskrena hvala tudi za vse tiste darove, ki na zahvalno nedeljo in 

sploh med letom »okrasijo« župnikovo shrambo in kuhinjo. 
 

SVETE MAŠE ZA RAJNE: Ob prazniku Vseh svetih mnogi darujete svete maše za duše v vicah 

in za rajne. Tudi darove v nabiralnikih na pokopališčih uporabimo v ta namen. Če ni posebej 

dogovorjeno bomo te svete maše, maševali drugje, ko smo na dopustu ali jih bomo izročili drugim 
duhovnikom, ki nimajo župnije. Dobro je darovati za svete maše z nameni po imenih, pa tudi 

prispevati za svete maše, ki se darujejo na splošno za rajne iz naših družin in župnij. Taki »skupni« 

darovi za maše vedno vključujejo tudi spomin na duše v vicah, ki so ostale brez molivcev. Ob molitvi 

za rajne nikakor ne pozabimo, da moramo poskrbeti tudi za žive in njihove potrebe.  
 

Za vstop v cerkev morate na podlagi veljavnih predpisov vsi verniki nad 15 let 
starosti, izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost, cepljenje, testiranje). Lepo vas 
prosimo, da ob vstopu v cerkev pristojni osebi pri vhodu pokažete:- osebni 

dokument in - t. i. COVID zeleno potrdilo (v tiskani ali elektronski obliki). Prosimo 
vas, da v cerkvi pravilno nosite zaščitno masko. Hvala za vaše sodelovanje.  
Vsakega, ki vstopa v cerkev moramo preveriti. Prosim člane ŽPS in druge prijazne ljudi, za 
pomoč pri tem delu.  Olajšajte sebi in drugim življenje s tem, da boste to, kar se mora, 
naredili z veseljem.  
PREBOLELOST: Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z dokazilom o pozitivnem 
rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. 
CEPLJENJE: Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali 
cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju. 
Imetniki digitalne identitete lahko potrdilo pridobijo tudi na spletnem mestu zVem. 
TESTIRANJE: Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa 
pa ne starejši od 72 ur. Samotestiranje ne velja. 
Otroci do 15 leta ne potrebujejo potrdil. Hvala vam, da z odgovornim načinom življenja, s 
spoštovanjem vladnih odlokov za zajezitev širjenja okužb in bolezni in z upoštevanjem 
določil naših škofov za varovanje in ohranjanje zdravja, izražate ljubezen in spoštovanje do 
sebe in bližnjega.  
Večkrat se zgodi, da smo duhovniki v veliki stiski, ko kdo med sveto mašo protestira in ima 
zaščitno masko pod nosom. Kaj narediti? Opozoriti ali ne in s tem za dvesto drugih vernikov 
preusmeriti pozornost iz oltarja v zadnji kot k protestniku. Kaj narediti, ko protestnik ali pa 
pozabljivec ne razume in vztraja? Zadeva je nevarna za okužbo, pa tudi za denarnico. 
Zagrožena kazen za duhovnika, ki mašuje je 400 € in za podjetje (župnijo) 4000 evrov. To je 
polovica letne nabirke za miloščino. Kako to, da tega pozabljivca/protestnika niso uredili kar 
tisti ki sedijo z njim v klopi ali blizu njega, saj so oni najbolj ogroženi in tak človek njim 
uničuje lepoto in urejenost mašnega obreda, živcira mašnika, da se jezi, namesto da bi 
zbrano maševal? Ker Covid čas ne bo hitro minil, res prosim za odgovorno obnašanje, pa 
tudi za pomoč pri zagotavljanju varnosti in enakosti vseh, ki smo v cerkvi.  

V cerkvah smo odstranili trakce na vsaki drugi klopi. Zdaj že vemo kaj je razdalja 
med ljudmi oz mehurčki. Če se bo izkazalo potrebno, bomo trakce spet namestili. 
Razporedite se po celi cerkvi.  
 

Sveto obhajilo delimo 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. Miloščina to nedeljo je v obeh župnijah za misijone. Hvala! 
 

Dogodki v koprski stolnici ob blagoslovu orgel:  

Sobota, 6. 11. 2021 ob 17.00: Blagoslov in predstavitev orgel.  

Nedelja 7. 11.2021 ob 18.00: Veliki slavnostni koncert (inavguracijski koncert):  

 

 

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: 

misijoni, za Karitas in za tisk.  

Župnija Korte,  TRR:  SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola  

31. 10. bodo v obeh župnijah vaši darovi namenjeni misijonom.   
 

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, ali kdo drug. Hvala za vaše 

darove in predvsem da molite za vaše duhovnike.  
 

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: Mož na smrtni postelji, zraven žena, ki neutolažljivo joka. “Draga”, pravi mož z oslabelim glasom: “Mi boš izpolnila 
zadnjo željo?”    Žena: “Bom dragi, povej.”     Mož nadaljuje s šibkim glasom: “Šest mesecev po moji smrti se poroči s 
sosedovim Janezom!”    Žena mu začudeno odgovori: “Ampak dragi, saj ga sovražiš.”    Mož komaj slišno: “Prav zato!” 
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