
  

 

 

Pisarna.:  Uradne ure bodo v petek, 8. 1. 2021 od 8,30 do 10h. Pridite z masko in 
zdravi. Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo! Veliko 
zadev lahko uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti 

(Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola). Tudi meni je lepše v živo, ampak taki časi so. Da smo le 
prijazni. Predlagam pa, da elektronsko komuniciranje čim bolj uporabljate, da se v teh 

tesnobnih časih malce razbremenimo.  
 

Podaljšali so uredbo za svete maše z omejeno udeležbo, v Kortah 4 osebe/družine v 

Izoli 20 oseb/družin.  
 

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI SE JE POTREBNO PRIJAVITI. PRIJAVA 
OSEBE/DRUŽINE JE PO TELEFONU, SMS, MAILU … Ker ne pričakujem gneče – 
po izkušnji – se je treba prijaviti samo za nedeljo, sredo in vse svete maše v 
Kortah. Razen objavljenih svetih maš se lahko organizira skupina ljudi / družin 
(Izola maksimalno 20, Korte 5) in bomo dodali kakšno sveto mašo po želji. Po vsaki 
sveti maši je tudi priložnost za sveto obhajilo.  
 

Vprašanje: Sveti Janez je v Evangeliju dal Jezusu posebno ime, katero?  a)  Beseda;   b) Kristus;   c) Odrešenik  d) Ljubezen 
 

 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 1  3. – 10. januar 2021 
 

 

 

 

Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden boste dobili kakšno spodbudo 
za verouk od daleč. Na sveti večer – pred praznikom svetih treh kraljev je tretji sveti 
večer - ponovno blagoslovite vaš dom. Pri svetih mašah je še prostor, le prijaviti se 
je potrebno. Izberite si kakšno sveto mašo v živo, čeprav vem da sledite svetim 
mašam preko medijev in sem tega zelo vesel.  
Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu:   http://sku.rkc.si / in 
https://portal.pridi.com/ .   
Kot sveti trije kralji prinesite k župnijskim jaslicam svoj dar: otroci za otroke 
 

BIRMANCI! Blagoslov doma in družine pred praznikom svetih treh kraljev.     
 

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.  

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

2. NEDELJA 
po Božiču 
3. 1. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za župnijsko družino 
v zahvalo 
za zdravje, Spomenka 
v čast svetemu Antonu za družino Jurić 

PONEDELJEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

17.00 
18.00 

v čast Svetemu Duhu , za zdravje 
v zahvalo za dosedanje življenje 

TOREK 
sv. Maver 
sv. Maver 

17.00 
18.00 

8. dan † Terezija Ujhazi, Bog Magajne 10 

8.dan † Ana Kozlovič, Mirna pot 3 

SREDA 
Gospodovo Razglašenje 

– sveti trije kralji 

sv. Maver 
 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 

9.00 
 

17.00 
17.00 
18.00 

 

†† starši Ivan in Manda Patajac in †† sestri 
Bara in Nevena 
†† Elizabeta, Danilo in starši Filipič 
† Ana Medoš, Medoši 120 
v zahvalo Materi Božji za 3 leta Rosangela in 
Dean 

ČETRTEK  
Rajmund Penjafordski 

sv. Maver 
sv. Maver 

17.00 
18.00 

 za zdravje, za Rajka 
† Lojze Klun 

PETEK  
sv. Maver 

Korte 
sv. Maver 

8.00 
17.00 
18.00 

† župnik Andrej Sedej 
†† Karnjel in Rakar, Korte 28 
8. dan † Josip Petrovič 

SOBOTA 

sv. Maver 
 

sv. Maver 

17.00 
 

18.00 

v zahvalo za vse dobro in vse dobre ljudi v 
letu 2020 
1. obl † Anton Kovačič 

NEDELJA 
Jezusov krst 

10. 1. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

30. dan † Jože Lavrič, dar Marija Klun in hčerke 

v čast Materi Božji za potrebe v družini 
za župnijsko družino 
za zdravje sodelavke 

SVETO OBHAJILO: 

Vsak sam zmoli kesanje in Oče naš 

pred obhajilom. Pri izhodu iz cerkve 

lahko oddate miloščino in si kupite kaj 

od verskega tiska. K obhajil u pristopa 

20 vernikov/ družin naenkrat ( v 

Kortah 4) 
 

Sveto obhajilo BOMO DELILI VSAK 

DAN PO VSAKI SVETI MAŠI. 

Počakajte, da odidejo tisti, ki so bili 

pri maši.  

Če kdo še potrebuje SVETO SPOVED 

naj pokliče, da se dogovorimo za dan 

in uro. Tudi v Kortah.  

RAZGLAŠENJE GOSPODOVO 

 

Glejte trije kralji, v zlati lepi halji 

na kamelah jezdijo. 

 

Prineso darila: sladkega kadila, 

mire čistega zlata 

 

Tiho pristopimo, srčno počastimo 

ljubega Zveličarja. 

 

Jezusšček premili, ti se nas usmili, 

blagoslovi nas lepo! 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://portal.pridi.com/
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/


Vsa pravila glede števila, mask 
razkuževanja… bomo dosledno 
spoštovali. Ne samo zaradi 
inšpekcije – zagrožena kazen za 
pravno osebo je štiri tisoč evrov – 
ampak še bolj, da bi zaščitili šibke 
in da bi se počutili varno. V 
cerkev lahko vstopi 20 ljudi/ 
družin (Korte 4). Držite razdaljo 
tudi zunaj, če čakate. Za sveto 
obhajilo se ni treba vpisat. 
Pozvonite v župnišču, če me ni 
več v cerkvi. Vsi prisotni pri 
bogoslužju (tudi glavni mašnik) 
morajo ves čas nositi maske, 
vzdrževati medosebno fizično 
razdaljo vsaj 1,5 metra (razen 
člani istega gospodinjsva, ki so 
lahko skupaj) in si pri prihodu ter 
odhodu razkužiti roke. 
Če bo prišlo do poslabšanja 

zdravstvenega stanja in zaostrovanja 

državnih navodil, bo vsak škof 

ordinarij za svojo škofijo sprejel 

dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Celotna 

informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si. 
 

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.  

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

Dar za sveto mašo se izroči osebno 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.  
 

Tisk: Družina, Marijanski koledar, … 
 

Molitvene skupine:  K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 4.  (Gre za TIHO molitev) 
Uro pred sveto mašo in po sveti maši se cerkev zrači in v njej naj ne bi bilo skupine molivcev. Kakšen 
posameznik pa je vedno dobrodošel.   

 

Papež Frančišek:    

Zdravstveni delavci – zdravniki, medicinske sestre, bolničarji, prostovoljci – so v prvi vrsti 

in so zato vedno v naših molitvah in zaslužijo našo hvaležnost; pa tudi številni duhovniki, 

redovnice in redovniki. Vendar bi nocoj želel, da se naša zahvala raztegne na vse tiste, ki si 

vsak dan prizadevajo, da bi kar najbolje vodili svojo družino in svoje služenje skupnemu 

dobremu. Zlasti mislim na šolske ravnatelje in učitelje, ki imajo bistveno vlogo v 

družbenem življenju in se morajo spoprijemati z zelo zapleteno situacijo. S hvaležnostjo 

mislim tudi na javne upravitelje, ki znajo izpostaviti vse dobre vire v mestu in na ozemlju, 

ki se odpovedo zasebnim interesom in tudi interesom svoje stranke, ki v resnici iščejo dobro 

vseh ljudi, začenši z najbolj prikrajšanimi.                                        vir: Radio Vatikan 

Misel ob statistiki:  
 V Cerkvi sv. Mavra smo delali pri 

knjižnici. v glavnem smo kupili 

nova vrata in obnovili notranja 

vrata. Ponovno so restavrirali sliko 

Marija na prestolu, ker je barva 

razpadala. Začeli smo z obnovo 

svetega Dominika, kjer smo že 

prebarvali vrata. Zaradi Covida smo 

imeli omejitve pri svetih mašah, kar 

se pozna tudi pri financah. Miloščin 

v župniji Izola je bilo v letu 2019: 

34.950,53 € v letu 2020: 

19.187,41€. Seveda je bilo tudi 

izdatkov nekaj manj, ker smo manj delali. Manj ogrevanja veroučnih učilnic, manj elektrike v 

cerkvah …  V Kortah se v zadnjem letu ni nič delalo, kar se materialnega tiče. Duhovno pa 

po sposobnostih in glede na razmere. Prvo obhajilo smo imeli, Birme pa nismo imeli, ker 

nismo uspeli birmancev ustrezno pripraviti. Naj se birmanci malo bolj potrudijo, da bom 

razumel, da imajo interes za prejem zakramenta.  Zaradi covida 19 je tudi v Kortah izpadlo 

kar nekaj miloščin, glavni izpad dohodka pa je zaradi tega, ker je odpadla oljčna akcija.  

V obeh župnijah ste dosledno skrbeli, da duhovnikom ni zmanjkalo mašnih namenov. Dar, ki 

ga izročiš duhovniku ob naročilu svete 

maše je njegov glavni vir preživetja. 

Nekaj dobimo še pri pogrebih, krstih 

porokah in drugih dejavnostih. Ofra ob 

Božiču , če prištejem tudi tisto kar ste 

darovali preko banke je bilo polovico 

manj kot lansko leto – slabe dva tisoč 

evrov. Je pa za duhovnike v krizi 

poskrbela država, saj so nam nakazali v 

prvem valu 1700 € in sedaj obljubljajo 

še 700 na mesec. Vsekakor hvala za 

vaše darove.   

Iskrena zahvala za vs o podporo, za 

vsako pripravljenost za pomoč,  kot sodelavci pri bogoslužju, kot delavci pri cerkvah in 

župnišču in kot svetovalci. Hvala vsem, ki skrbite za čistočo cerkva oblek in opreme.  

Gospod Ljubezni in Miru naj vam naklanja svoj blagoslov.   
 

Iz letnega poročila cerkve v Sloveniji 
 

Leta 2018 je imela Slovenija 2.095.861 prebivalcev, od teh je bilo 1.509.986 katoličanov (72,11 %). 

Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest 
škofij: Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Maribor in Murska Sobota. V Sloveniji je 697 

teritorialnih župnij in dve personalni (bolniška v Ljubljani in univerzitetna v Mariboru). 
 

V Katoliški cerkvi v Sloveniji je leta 2019 delovalo 14 nadškofov in škofov, 1.014 duhovnikov (745 
škofijskih in 271redovnikov), 37 stalnih diakonov, 443 redovnic in 647 katehistinj in katehistov. V 

Sloveniji je 2.901 cerkva in ka pel. 

V letu 2019 je bilo v Sloveniji podeljenih:  10.455 krstov, 9.388 prvih obhajil,  8.110 svetih birm, 

2.488 cerkvenih porok ter posvečenih 6 novomašnikov. 
 

POD ČRTO: In zakej so pršli policaji k sveti maši 6. januarja   - Ker so slišali,da so danes trije krali 

Statistika IZOLA 
1.1. 2021 

Izola 2019 
 

Izola 2020 

Število preb. 14.100 14.100 

Krsti 22 11 

Prvoobhajanci 17 18 

Birmanci 15 1 

Poroke 7 3 

Pogrebi 65 55 

Obhajila 32.500 15000 

Nedeljniki 475 0 

Finance v župniji 
skupaj 31. 12. 2020 

90.198,65€ 98.503,00 

Statistika Korte 
1.1. 2021 

Korte 2019 Korte 2020 

Število preb. 1465 1465 

Krsti 2 0 

Prvoobhajanci 3 2 

Poroke 0 0 

Pogrebi 10 6 

Obhajila 6.500 2200 

Nedeljniki 60 0 
Finance v župniji 

skupaj 31. 12. 2020 49.667,71€ 
NKBM nima 

podatkov 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 
 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. 

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči 

in zdravja, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov; 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili 

uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 

zahvaljevati. 

Amen.  
 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za 

nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 


