
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

NEDELJA 
Jezusov krst 

9. 1. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Jakob 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 

 
18.00 

za starše: †† Ivan in Manda Patajac 

v zahvalo za vse darove 

za župnijsko družino 

† župnik Andrej Sedej 

† Franc Škrlec, namesto cvetja, soseda 8a 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 † Anton Kovačič 

TOREK 
 Pavlin Oglejski II., škof

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

po namenu 

8. dan † Marija Mikac, Premrlova 14 

SREDA  
sv. Maver 
sv. Maver  

8.00 
19.00 

za dober namen 

30. dan † Marija Glavina, IX. korpus 2 

ČETRTEK  sv. Maver 19.00 
8. dan † Cecilija Erjavec, Morova 23 

za pokojne 

PETEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

† Evelina Videka 

30. dan † Franc Filipčič 

SOBOTA 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

za zahvalo 

†† Jože in Jagoda Filipčič 

2. NEDELJA 
med letom 
16. 1. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za družino Žužek, za žive in †† 

†† Karnjel in Rakar 

1. obl. † Andrej Ličen 

za ozdravitev Tima 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 14.1. 2022 od 8.30 do 10.00.  Veliko zadev 

lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti 

(Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). Dobrodošli tudi v drugem času, ampak ni gotovo, da 

sem doma.   

Pogoj za vstop v cerkev je PCT.  Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba to izkaže z 

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

cerkvi je razdalja med verniki 1,5 m. družine so lahko skupaj.  Vsi udeleženci 

starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).  

Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe 

svoje udeležbe v izobraževanju , se šteje, da za udeležbo pri sveti maši izpolnjujejo 

pogoj PCT. Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko. 

Zaščitna maska - KIRURŠKA ALI FFP2 -  mora pokrivati nos in usta.  Svete maše 

se lahko udeležimo tudi zunaj na zvočniku, po radiu Ognjišče, televiziji ali preko 

spleta.  v torek, sredo, četrtek zvečer in v nedeljo ob 10h se lahko  v Izoli k maši 

povežete po zoomu:  

https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZ

SYkVmUT09      Meeting ID: 847 2107 5224   ;   Passcode: 643554  
 

Vprašanje:Koliko je bil Jezus star, približno, ko ga je Janez Krstnik krstil ?  a) 8 dni ; b)  15 dni;    c) tri mesece;   
  d) trideset let ; 
 

 

 Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 2  9. – 16. januar 2022 
 
 

Kako v družini praznovati nedeljo Jezusovega krsta: Postavite na mizo krstne 

sveče in krstna oblačila. Pokličite na pomoč krstne zavetnike in se zahvalite za 

dar odprtih nebes…. Poglejte kakšno sliko od vašega krsta. Bodite z veseljem 

Božji otroci! 

V vsaki celici našega telesa se v genomu skriva dedni zapis, ki smo ga prejeli po 

materi in očetu. Ta DNK določa prav vse podrobnosti našega telesa: obrazne 

poteze, barvo oči, število las … Nekateri geni dobesedno spijo dolgo časa in se 

aktivirajo šele kasneje skozi odraščanje. 

Človek pri krstu prejme duhovni DNK. Človeški duh sprejme Božjega duha. Samo 

v Njem lahko spozna, da je 

Bog v resnici Oče in on 

Njegov ljubljeni otrok. Ta 

duh nam odpira oči, da 

znamo ločiti resnico od laži; 

odpira nam ušesa, da 

slišimo, kaj nam Bog 

govori po dogodkih in 

ljudeh. On ogreva naša 

srca, da v njih ne ugasne 

ljubezen. 

Bog daje človeku svobodo, da se sam odloči, ali bo prejeti duhovni genom 

aktiviral, ali pa bo ta v njem preprosto spal. Sam krst otroka je premalo. Speči 

geni se morajo aktivirati. In starši smo tisti, ki lahko otroku pokažemo, kako 

živeti z ‘aktiviranimi duhovnimi geni’. 
 

Verouk = Kateheza: Zaradi slabšanja Covid razmer bomo verouk zopet 
imeli na daljavo. Najvažnejše je da se doma, v družini versko živi in če smo 
zdravi, da se udeležimo svete maše. Poleg tega se bodo kateheti potrudili 
in poslali kakšno pobudo za srečanje na zoomu ali za kakšno domače delo. 
KDP in 1. do 4. razred in Kortežani čakajte kakšnega sporočila na mail. 5. 
in 6. razred poglejte na spletno stran župnija Izola. (klikni tukaj ) 7.,8. in 9. 
razred se dobimo na zoomu ko je verouk v sredo in v četrtek. 
K sveti maši pridite med tednom, če se bojite, da bo v nedeljo preveč gneče. 
Majhni otroci ne potrebujejo potrdil. Otroci nad 6 let lahko udeležijo svete 
maše, če opravijo samotestiranje ali imajo potrdilo o cepljenju oz. prebolelosti. 

JEZUSOV KRST 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
http://zupnija-izola.rkc.si/januar-5-in-6-razred/


Negativen test potrdijo starši ali skrbniki s podpisom: Ime priimek in datum 
rojstva otroka, Kraj in ura samotestiranja. Podpis, naslov in telefonska številka 
staršev ali skrbnika. Velja test, ki ga opravijo v šoli.  Za katehezo v vseh razredih 

lahko pogledate tudi:  predlogi za osnovnošolsko katehezo.  

 

Prvoobhajanci 2022: Poleg verouka in kesanja je čas, da se naučite deset 
zapovedi.  
 

Birmanci 2023: Poskrbi za sveto mašo in vse 

tvoje krščansko življenje zapisuj v liturgični 

zvezek. Nauči se molitev birmanca.  Prosite 

tudi botra, sorodnike in prijatelje naj molijo za 

vas.  
 

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

Pevske vaje Izola:  bodo v petek, če ne bo 

novih omejitev 
 

Tisk: Imamo novo številko Družine in Ognjišče. 
 

Za vstop v cerkev:  Pogoj PCT. Tisti, ki so pri maši zunaj na zvočniku, ni treba, da 
izpolnjujejo pogoj PCT.  
Ta epidemija se vleče že predolgo, kaj ne? Vsi smo že utrujeni od novic, omejitev, 
kaj smemo in česa ne ter od neštetih nasvetov in mnenj. In v vsem tem si včasih 
rečemo, "življenje je kratko,  če lahko oni  ne upoštevajo pravil, bomo tudi mi" in 
vržemo puško v koruzo, pravzaprav vržemo maske, razkužila in navodila v koruzo. 
In postanemo brezobzirni do zdravstvenih delavcev, politikov, tistih, ki so zaradi 
virusa prestrašeni. Veliko nerazumevanja, besednega in še kakšnega nasilja 
doživljamo tudi duhovniki in tisti, ki stojijo na vratih cerkve zaradi preverjanja 
pogojev. Pravzaprav je tega malo, v procentih, mogoče samo eden od sto, vendar 
zelo boli. Kot boli, da drugi duhovniki v drugih župnijah pravil ne upoštevajo. Boli, 
da se je število vernikov pri svetih mašah razpolovilo. Boli pa tudi, da ljudje zaradi 
covida težko dihajo, nosijo druge posledice, umrejo. Biti malo preveč previden v 
teh časih, ni greh. Je pa greh biti brezobziren in zaradi lastnega udobja ogrožati 
zdravje drugih. Sebičnost in prevzetnost sta že od Adama in Eve naprej veliki 
skušnjavi.   
Verjamem, da nam danes, ko strokovnjaki napovedujejo nov in do sedaj največji 
val okužb, ki zna močno ohromiti delovanje naše družbe, ni enostavno razmišljati, 
kako bomo ponovno nabrali energijo in motivacijo, da v prihodnjih tednih, 
naredimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo in zmanjšamo širjenje okužb. 
Verjamem tudi, da zmoremo. Saj smo kristjani tudi zato ker nam je dragocen vsak 
človek, v vseh obdobjih njegovega življenja od spočetja do naravne smrti. Kristjani 

ne skrbijo samo za lastno udobje, ampak za zdravje in veselje vseh sokristjanov  
in sodržavljanov.  
In zakaj vam to pišem? 
Enostavno zato, ker zaupam, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da boste (v 
prihajajočih tednih) preprečili širjenje okužb s koronavirusom. Prosim, da se 
navodil  dosledno držite. Ob tem tudi spremljajte priporočila strokovnjakov in 
naredite, kar najbolje zmorete, da ohranimo možnost izvajanja vere in bogoslužij 
tudi v živo. 
Duhovnika Luka in Janez sva cepljena s tremi odmerki. Papež Frančišek cepljenje 
zelo priporoča. Škof Jurij nam je za zgled, ker se je cepil med prvimi. Luka in jaz 
se občasno še dodatno testirava, da bi vi bili varni. Obiske na domovih zaradi 
blagoslova in zakramentov kljub temu prekinjamo in prenašamo na kasnejši čas. 
Ne bojte se pa poklicati duhovnika za sveto maziljenje, kadar postane bolezen 
življenjsko nevarna. Tudi ko gre za covid bom podelil zakramente, pa če je bolnik 
doma ali v bolnici.  Ob novem letu smo si voščili zdravje. Treba je želeti zdravje 
vsem ljudem. Treba je za zdravje moliti. Treba je za zdravje narediti res vse, kar je 
v naši moči. In če nastopi bolezen, se izročiti Gospodu in njegovim sodelavcem, 
angelom in zdravnikom.  
 
 

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.  
 

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.  
 

Papež Frančišek:   
Vidi se, da ljudje nočejo imeti otrok ali pa samo enega in nič več. Veliko parov nima otrok, ker jih ne 

želi ali pa ima samo enega in ne več, a imajo dva psa, dve mački. Ja, psi in mačke so namesto otrok. 

Smešno je, a takšna je realnost. To zanikanje očetovstva in materinstva nas zmanjšuje, jemlje nam 
človeškost. Na ta način se civilizacija stara in postaja manj človeška, saj se izgublja bogastvo 

očetovstva in materinstva. Trpi domovina, ki nima otrok in – kot je nekdo v šali rekel – »kdo bo 

plačeval davke za mojo pokojnino, ko pa ni otrok« – smejal se je, a to je resnica. Kdo bo poskrbel 

zame? Svetega Jožefa prosim za milost, da prebudi vest in razmislek o naslednjem: imeti otroke. 
Očetovstvo in materinstvo sta polnost življenja neke osebe. Pomislite na to. Res je, obstaja duhovno 

očetovstvo za tistega, ki se posveti Bogu, in duhovno materinstvo. A tisti, ki živite v svetu in se 

poročite – pomislite na to, da bi imeli otroke, dali življenje, kajti oni ti bodo zaprli oči in skrbeli zate v 

prihodnosti. In tudi če ne morete imeti otrok, pomislite na posvojitev. Tvegano je, ja – imeti otroka je 
vedno tvegano, tako naravno kot s posvojitvijo. A še bolj tvegano je ne imeti jih. Bolj tvegano je 

zanikati očetovstvo, zanikati materinstvo, tako realno kot duhovno. Moškemu in ženski, ki ne 

razvijeta občutek za očetovstvo in materinstvo, nekaj manjka, nekaj osnovnega, pomembnega. 

Prosim, razmislite o tem.. ..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:   Mi je rekel Jezus dva dni nazaj: Praznujem isti rojstni dan samo tokrat imam drugo družbo… 

 

Pridi, Sveti Duh, napolni srca 
svojih vernih in vžgi v njih ogenj 
svoje ljubezni. 
Pošlji svojega Duha in prerojeni 
bomo, in prenovil boš obličje 
zemlje. 
 

Molimo. 
Bog, naš Oče, Sveti Duh nas 
razsvetljuje in uči. Naj nam 
pomaga, da bomo v življenju 
spoznali, kaj je prav, in vselej radi 
sprejemali njegove spodbude. Po 
Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 

http://sku.rkc.si/2021/11/12/osnovnosolska-kateheza-od-15-do-19-novembra-2021/
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

