
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
Anton puščavnik 

Korte  
sv. Maver 

18.00 
19.00 

†† Mejak Marija in Andrej 

† Milan Lakošeljac 

TOREK 
Marjeta Ogrska 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

v zahvalo za 90 let 

† Silvio Antonac in starši 

SREDA  
b. sl. Friderik Baraga, 

misijonar 
sv. Maver  19.00 

1. obl. † Stanko in starši Zalovič 

† Tatjana Tota, dar sodelavke Karitas 

ČETRTEK  
Sebastijan, muč.  

sv. Maver 19.00 
† Ernesto in †† Hrvatin in Rupnik 

†† starši Pekolj in Šain 

PETEK 
Agnes (Neža), dev. muč.  

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

†† Ivan, Marija in vsi †† Pintar 

v zahvalo za rojstvo, za Kiaro 

SOBOTA 
Vincencij, diakon, muč. 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

†† Slatpnikovi 

za zdravje: Tim 

3. NEDELJA 
med letom 

N. Božje besede 

23. 1. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za župnijsko družino 

v zahvalo za prejete milosti 

za zdravje 

v zahvalo za 70 let, Marija 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 21.1. 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, vendar ni gotovo da 

me dobite 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 bilo vrčev v Kani, ki so jih napolnili z vodo, ki je postala vino?  a) 8;   b)  6;    c) 3;   d) 1 ; 
 
 

 Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 3  16. – 23. januar 2022 
 
 

 

JE REKLA MARIJA »KARKOLI VAM REČE, 

STORITE!« 
 

Jezus je za svoj prvi čudež namenoma 

izbral svatbo, najlepši dogodek, ko se 

mož in žena drug drugemu zavežeta v 

ljubezni in zvestobi za vse življenje. S 

tem je nakazal namen svojega 

učlovečenja, da potrdi svojo zavezo 

ljubezni do vsakega človeka. Kot je paru v Kani zmanjkovalo vina, tudi nam 

v zakonu in družini vedno česa manjka. Včasih nam manjka časa za 

sprostitev, včasih ostanemo brez prihrankov, pa tudi brez službe ali 

priložnosti za napredovanje. Vse to so velike dobrine. Pa vendar lahko 

preživimo brez mnogih od teh dobrin. Eno pa ne sme zmanjkati. Zakon ali 

družina ne more živeti brez ljubezni.    Jezus želi biti temelj naše družine 

prav zato, da bi vsak dan pri Njem iskali vse tisto, kar nam manjka. In kakor 

so strežniki z zaupanjem napolnili vrče z vodo, tudi mi z isto vero stopimo 

pred Jezusa in naredimo to, kar nam bo naročil. 
 

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. Tam boste našli 
povezavo za zoom.  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. 
Za mlajše otroke je dovolj, da starši menijo da so zdravi.   

 

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

Birmanci 2023: Verouk imate po zoomu. Zapisujte tudi dobra dela.  
 

2. NEDELJA MED LETOM 

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

V torek začnemo teden molitve za edinost kristjanov: Od 18. do 25. januarja 2022 bo pod geslom 
»Videli smo, da je vzs ̌la njegova zvezda, in smo 
se mu prišli poklonit« (Mt 2,2) potekal teden 
molitve za edinost kristjanov. 
Letošnji teden molitve za edinost kristjanov 
obhajamo že znotraj triletnega sinodalnega 
dogajanja, ki ima tudi bistveno ekumensko 
razsežnost.  
Papež Frančis ̌ek je ob odprtju sinode rekel: »To 
sinodo živimo v duhu molitve, s katero se je 
Jezus obrnil na Oc ̌eta za svoje: ‘Da bi bili vsi 
eno’ (Jn 17,21). K temu smo poklicani: k 
edinosti/enosti, k obc ̌estvu, k bratstvu, ki izhaja 
iz tega, da c ̌utimo, da nas objema edina Boz ̌ja 
ljubezen. Vsi, brez razlik, in posebej mi pastirji, 
moramo ohranjati in trdno zagovarjati to 
edinost.«  
Izbrana glavna misel oznanja upanje, saj govori 
o luc ̌i, po kateri vsi hrepenimo, ko doz ̌ivljamo 
temo preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu nad 
Judejo, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je 
znamenje upanja. Vodila jih je k s ̌e večji luc ̌i, ki 
je Jezus, nova Luc ̌, ki razsveteljuje vsakega 
c ̌loveka. V nas ̌o temo je vstopil s svojim uc ̌lovečenjem in s ̌e globlje s svojo velikonoc ̌no skrivnostjo. 
Poslanstvo Cerkve, nas kristjanov je danes v tem, da smo zvezda, ki razsvetljuje pot k Jezusu. Le 
tako bomo znamenje upanja in Boz ̌je navzočnosti.  
Naša misel in molitev bosta v tem tednu objemali tudi trpec ̌a ljudstva na Srednjem Vzhodu. Podivjani 
terorizem in vojni poz ̌ar je nekatere pokrajine spremenil v pogoris ̌c ̌e in ruševine. Na ozemlju, kjer je 
zibelka krščanstva, so kristjani le s ̌e neznatna manjs ̌ina. Manjs ̌ina, ki izginja, odhaja v neznano, 
ugaša brez glasu, trka na vrata Zahoda in prosi pomoc ̌i. »Srednji Vzhod danes joka, trpi in molc ̌i, 
medtem ko ga drugi teptajo v hlepenju po moc ̌i in bogastvu,« je rekel papež Frančišek.  
V teh dneh se bomo kristjani zbirali ob jaslicah, ki s ̌e vedno krasijo nas ̌e cerkve. Pridružili se bomo 
modrim svetim trem kraljem in se v skupni molitvi poklonili Novorojenemu. C ̌im bliz ̌e mu bomo, tem 
bolj eno bomo tudi med seboj. 
 
 

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, ker molite za vaše duhovnike.  

Pevske vaje Izola:  zaradi slabega stanja v zvezi z okužbami do nadaljnjega odpadejo. 
 

Tisk: Imamo novo številko Družine. 
 

Svetopisemski maraton : »Vse delam novo« je naslov letošnjega Svetopisemskega 

maratona, ki se bo odvijal 22.–27. januarja 2022. V času negotovosti in brezupa si želimo, 

da bi kristjani trdno verovali v gotovo upanje, da bo Gospod nekega dne vse naredil na 

novo. Prav vse negotovosti, skrbi in težave so za nas, Kristusove učence, priložnost, da se 

obrnemo k Njemu, se priklopimo na Vir in z vsemi pljuči zadihamo in zaživimo. 

Svetopisemski maraton je priložnost prav zato – da se znova z vsem srcem obrnemo k 

Njemu. 

Zaradi epidemije se bodo branje Svetega pisma in spremljevalni dogodki tudi letos odvijali 

na spletu. Veselimo se lanske izkušnje, ko se je zaradi spletne povezave lahko priključila 

res vsa Slovenija, od najmanjših in najbolj oddaljenih krajev pa do Ljubljane. 

Vabimo vas, da župljane povabite, da se prijavijo k enournemu branju (velja za najmanj tri 

osebe) Po več kot desetletnih izkušnjah z gotovostjo trdimo, da se ob tem župnija zelo 

poveže, da nekateri začnejo redno branje Svetega pisma in da sadovi ostajajo še celo leto. 

Obiščite spletno stran: https://www.svetopisemskimaraton.si, kjer boste našli vse potrebne 

informacije. 
  

Papež Frančišek:   
»Danes obhajamo Gospodov krst.« S temi besedami je papež Frančišk začel homilijo 9. 

januarja, na nedeljo Jezusovega krsta pri sveti maši v sikstinski kapeli, med katero je krstil 

16 otrok: 7 dečkov in 9 deklic. Staršem in botrom je sveti oče poudaril, da bodo otroci pri 

krstu »prejeli krščansko identiteto in vaša naloga je, da ohranjate to krščansko identiteto«. 

Zelo lepa bogoslužna pesem je za današnji praznik, ki pravi, da je izraelsko ljudstvo hodilo 

k Jordanu bosih nog in duše, to je z dušo, ki je hotela, da jo omoči Bog, torej ki ni imela 

nobenega bogastva, imela pa je žejo po Bogu. Ti otroci so prišli sem prav tako z »boso 

dušo«, da bi prejeli Božje opravičenje, Jezusovo moč, moč, da gredo lahko v življenju 

naprej, da bi prejeli krščansko identiteto. In to zelo preprosto. Vaši otroci bodo danes prejeli 

krščansko identiteto. Vi očetje in botri morate ohranjati to identiteto. Vaše delo med vašim 

življenjem je, da ohranite identiteto vaših otrok. Delo za vsak dan je, da jim omogočite rasti 

z lučjo, ki jo bodo danes prejeli. Samo to sem hotel reči. Današnje sporočilo je, da ohranite 

krščansko identiteto, ki ste jo danes prinesli, da jo bodo prejeli vaši otroci. 

Glede obreda, malce dolg je in otroci se počutijo čudno v tem prostoru, ki ga ne poznajo. 

Prosim vas, oni so protagonisti tega obreda. Poskušajte napraviti, da jim ne bo pretoplo. 

Odstranite jim stvari, da se bodo čutili doma. Če so lačni,  jih tukaj mirno pred Gospodom 

podojite. Ni problema. In če vpijejo, pustite jih vpiti, saj imajo duha skupnosti, lahko bi 

rekli »duha orkestra«, duha tega, da so skupaj in dovolj je, da eden začne in vsi bodo postali 

glasbeniki in vse takoj preraste v orkester. Čisto mirno jih pustite jokati, naj se čutijo 

svobodne in da jim ni preveč toplo in če so lačni, da ne bodo več lačni. Tako, s tem mirom 

nadaljujmo z obredom in ne pozabite: Prejeli bodo krščansko identiteto in vaša naloga je, da 

ohranjate to krščansko identiteto. Hvala...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:   Se vozi duhovnik v avtu pa ga ustavi policaj. 
“Gospod, ste kaj pili?” pa mu odvrne duhovnik: “Ne, nič, samo vodo.” 
Policaj sumničavo pregleda notranjost avta in vidi vino: “Ampak spoštovani oče, v tisti steklenici je vino!” 
Duhovnik sklene roke in se ozre proti nebu, rekoč: “Oh jezus, spet si mi to naredil!” 

 

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za 

nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci 

popolnoma eno, 

kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. 

Daj, da bomo živo začutili, kako velika 

nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. 

Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in 

obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in 

medsebojno nenaklonjenost, ki se morda 

skrivajo v nas. 

Daj nam poguma, da bomo vse to 

izkoreninili. 

Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi, 

da bi se iz naših src in ustnic neprestano 

dvigala Tvoja molitev za edinost 

kristjanov, kakršno Ti hočeš. 

V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj 

najdemo Pot, ki vodi do edinosti v 

poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici. 

Amen. 
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