
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

33. NEDELJA 
med letom 
14.11.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

 v č. sv. Lucije za moje zdravje in spomin 
†† Antonija in Ivan Korenika, Korte 44d 

za župnijsko družino 

†† Almiro in Flavio Degrasi 

PONEDELJEK 
 Albert Veliki, škof, c. uč.

sv. Maver 7.00 
za zdravje družine 

za duše v vicah 

TOREK. 
 Marjeta škotska, kraljica

Korte 
 

sv. Maver 

18.00 
 

19.00 

†† Jeličič, Novak, Kaligarič in Depase, 
Cetore 19a 
†† Iva, Anica in Kaja Alanđak 

SREDA  
Elizabeta Ogrska, 

redovnica 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

za duše v vicah 
†† Marija in Jakov Vidulin 

ČETRTEK  
Posvetitev bazilik sv. 

Petra in Pavla 

Korte 
sv. Maver 

 

18.00 
19.00 

 

za duhovne poklice in svetost poklicanih 

za božje varstvo in blagoslov v družini 

†† Franko, Marija in Marjan Gregorič 

PETEK 

sv. Maver 
Korte 

 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

 

19.00 

za g. župnika Boštjana, za zdravje 

za pokojne, posebno za tiste, za katere 

nihče ne moli 

8. dan † Marija Koren, Kosovelova 

SOBOTA 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

za duše v vicah 

†† iz družine Mujdrica, Godnič in Mavrin 
KRISTUS KRALJ 

VESOLJSTVA 
SVETI MAVER, 

MUČENEC 

21.11.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

 †† starši Angelo in Josipa Matijašič 

v čast Materi Božji od zdravja, H. in M. 

za župnijsko družino – v č. sv. Mavru  

† Mahajnc Franc 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 19.11. 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). Pogoj za vstop v cerkev je PCT.  Še vedno velja, da se svete 

maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko. Zaščitna maska - KIRURŠKA ALI FFP2 

-  mora pokrivati nos in usta. Doma izdelane zaščitne maske niso več dovolj dobre 

za v cerkev.  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 in soboto zvečer   in v nedeljo ob 

10h se lahko k maši v Izoli povežete po zoomu:  Na zoomu izklopi mikrofon! 

Vesel bom, če se pojaviš s sliko, ker te vidim med verniki. 
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09      
Meeting ID: 847 2107 5224   ;   Passcode: 643554  
 

V živo se udeležimo svete maše, če smo zdravi. Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba to izkaže 

z osebnim dokumentom in enim od dokazil za prebolelost, cepljenje ali testiranje. Starostna 

meja za tiste, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT je 12 let.  
 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 44  14. – 21. november  2021 
 

 

Verouk = Kateheza: NA 
DALJAVO:  Prihodnji teden bo 
verouk na daljavo. Pomeni, da 
bodo kateheti poslali gradiva, ki 
jih boste predelali sami ali s 
pomočjo vaših staršev, 
nonotov, če je potrebno lahko 
od daleč vključite tudi župnika, 
redovnice ali kateheta od 
vašega otroka. Nekatere 
veroukarje bomo povabili na 
zoom. Podatke za zoom bomo 

poslali na mail. Upam, da ste ob vpisu v letošnji letnik verouka vsi oddali 
mail naslov za informacije. Kljub temu se lahko zgodi kakšna napaka. Če 
otroci ne dobijo nobenega obvestila boste vedeli, da je nekaj narobe. 
Kontaktirajte vašega kateheta ali župnika. Kateheza za družino in za 
odrasle je objavljena tudi na SKU (slovenski katehetski urad): V tem primeru 

so lahko v pomoč predlogi za osnovnošolsko katehezo v tednu od 15. do 19. novembra. Na 

voljo je tudi predlog za življenje evangelija v družini.  

Priporočamo, da se v zvezi z vero vsak teden nekaj zgodi. Lahko preberete 
versko knjigo, si ogledate verski film. Se vključite v Slomškovo bralno 
priznanje. Tudi župnijska knjižnica je že dovolj urejena, da si lahko 
sposodite kakšno knjigo. Na razpolago imamo tudi kar nekaj 
svetopisemskih risank in filmov na DVD. V prejšnjem lock downu ste se 
starši in otroci odlično izkazali – v glavnem – naj bo tokrat še boljše.  
Za obisk svete maše ne velja pravilo PCT za otroke do 12. leta starosti.  Po 
novem velja šolsko testiranje tudi za obisk svete maše, skavtov … 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. Je objavljeno na prejšnji strani. Tudi za obisk svete maše po zoomu 
ali po televiziji, odstranimo motila in se primerno oblečemo. Sodelujemo z 
glasnimi molitvami in petjem.  
 

Vprašanje: Kje je grob svetega Mavra, zavetnika župnije Izola?  a) V Maroku;  b) v Izoli;  c) v Kirgiziji;  d) v Poreču  
 

33. NEDELJA MED LETOM  

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
http://sku.rkc.si/2021/11/12/osnovnosolska-kateheza-od-15-do-19-novembra-2021/
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/11/Skupaj-in-z-Njim-33.-nedelja-med-letom.pdf


BIRMANCI  2021:  Prihodnji teden se bomo pri verouku kratko srečali na zoomu. Če ne 

dobite povezave uro pred veroukom pošljite kontakt najbolje na mail od župnije Izola. 
   

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

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

kar spada k življenju po veri. Biti kristjan v današnjem svetu je izbira in poklic. Za 

veroučno srečanje prihodnji teden boste dobili navodila. 7. razred se dobimo na zoomu ob 

uri, ko je običajno verouk. Če ne bo navodil preverite po mailu pri Valentini ali pri župniku, 

da se niso vaši podatki kje zataknili. 
 

Verouk za odrasle: Odpade! Bomo 

povezani v molitvi za zdravje.  
 

Pevske vaje Izola:  
 

Bolniki:  za bolnike so težki časi. V domu 
upokojencev že obiskujemo bolnike in smo že imeli svete maše za prve petke. Bolnike na domovih 
obiskujem na željo vendar ne več kot tri v enem dnevu, da bi se kolikor je mogoče zmanjšala 
možnost prenosa okužbe. V bolnici tudi na Covid oddelku obiskujem samo bolnike katerih bolezensko 
stanje je »resno«. Svete maše v bolnišnici ni že odkar so Covid razmere.  
 

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja. 
Imamo tudi uro molitve pred Najsvetejšim ob četrtkih pred sveto mašo.  Tudi za molitvene skupine 
velja pogoj: PCT, maska in razdalja.  
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.  
 

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

izvaja škofija. zbrali smo v Izoli 453,95 evrov. V Kortah 33,90 evrov. 
 

Za vstop v cerkev morate na podlagi veljavnih predpisov vsi verniki nad 12 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 in 
vzpostavite razdaljo 1,5 metra. Glede na to, da imamo velike cerkve lahko to razdaljo še 
povečate. 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. Na tem mestu se opravičujem vsem, ki smo vas z zahtevo po 
doslednem izpolnjevanju pogojev spravili v slabo voljo. Opravičujem se tudi vsem, ki ste bili 
na cerkvenih vratih in gledali pogoje pa ste doživeli plaz obsojanja in negodovanja. Gospod 
nam je dal ta svet, ki je trenutno zelo ogrožen zaradi virusa in zaradi razdeljenosti med 
ljudmi. Poskusimo v tem svetu narediti kar največ dobrega za naše brate in sestre in 
poskusimo odpuščati, kakor je Gospod nam odpustil.  
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. 
TESTIRANJE: Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa 
ne starejši od 48 ur. Samotestiranje velja za šolske otroke. Otroci do 12 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.  
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 potrebe škofije.  Hvala! 
Če se odločite za sveto mašo na razdaljo, po radiju, televiziji ali po zoomu, se 
nanjo pripravite, glasno molite in vstanite, pokleknite, ko je ta del maše. Pojte in se 
primerno za mašo oblecite. Maša ni gledališče, ampak je dogajanje v katerega smo 
dejavno vključeni. 
 
 

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..  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.  

Čeprav se je v Izoli in v Kortah pri sveti maši, odkar so pogoji PCT, in delno že prej razpolovilo, je 

zanimivo da miloščina ostaja približno enaka kot pred epidemijo. V Kortah se je zmanjšala. Če 

prištejem še vse darove, ki jih nakažete na TRR ali jih občasno osebno izročite, v bistvu župnija nima 
manj denarja. Res hvala vsem in vsakemu, ki se zaveda, da je odgovoren za vzdrževanje župnije tudi 

v gospodarskem smislu in namenja redno del svojih prihodkov za podporo župnijskim projektom, 

rednim stroškom in za dobrodelnost, ki jo župnija izvaja doma in v misijonih.  
 

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.  
 

TEDEN ZAPOROV: Od 14. do 20. novembra 2021 obhajamo teden zaporov. Namen tedna 

zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih 

dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. 

Vrnitev upanja po dolgem obdobju brezupa. Molitvena tradicija nam pomaga prepotovati iz 

temin bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, kamor lahko posije svetloba. Morda 

ta na začetku sije le skozi ozko špranjo, vendar sčasoma prinaša zoro upanja in občutenja 

Božje obljube, da smo ljubljeni in da ne bomo nikoli zapuščeni, nikoli sami. Vabimo vas, 

da vsak dan v tednu zaporov skupaj molimo: zaporniški duhovnik, zaprta oseba, pravosodni 

policist, oškodovana oseba, oseba po prestani zaporni kazni, družinski član in predstavnik 

skupnosti, ki vsak na svoj način vzklika k Bogu, prosi za pomoč, se v veri odziva in se 

Bogu zahvaljuje za neskončno ljubezen, milost in usmiljenje.  
 

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi 

vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, 

njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj 

vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, 

da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili 

skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen. 
 

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: Moški so kot vino. Eni z leti postajajo vedno boljši, drugi pa vse bolj podobni sodu … 

† 
NAŠI RAJNI:  

Marija Korenc, Kosovelova, 87 let 

Marčela Vatovec, Postojnska 11, 86 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
 
 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

