
  

 

 

Pisarna.:  Uradne ure bodo v petek, 26. 3. 2021 od 8h 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.  

Prihodnjo nedeljo bomo pri vseh mašah blagoslovili oljčne vejice. Blagoslovljeno 

zelenje bo na razpolago tudi pred cerkvijo v nedeljo ves dan.  
 

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OB NEDELJAH, IN vedno V 
KORTAH SE JE POTREBNO PRIJAVITI pri župniku. 

K sveti maši se lahko prijavite v trenutku, ko so svete maše objavljene v Svetilniku. 
Razumljivo, da ne sprejemam še rezervacij za veliko noč, ker še niti ne vem kako 
bo možno obhajati letošnje praznike. pa tudi tretji val je na pohodu in se lahko 
zadnji hip še kaj spremeni.  
   

Vprašanje: Vejice od katerih rastlin so nosili v rokah na cvetno nedeljo, ko je Jezus slovesno vstopal v 
Jeruzalem? (izberi dva pravilna odgovora)  a)  Kaktus;   b) Oljka;   c) Smreka   d) Palma  
 

 

 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 12  21. – 28. marec 2021 
 

  

SEME, KI JE PADLO V ZEMLJO JE OBRODILO 

MNOGE SADOVE LJUBEZNI 
 
 

Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden 
je reden verouk – od daleč. Zaenkrat ne bomo 
imeli verouka v živo, bomo počakali da vidimo, 
kako bo z epidemijo vsaj do velike noči.  
 

Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več 
na portalu:   http://sku.rkc.si / in 
https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle 
 
PRVOOBHAJANCI: Preko katehez znotraj 

družine in s pomočjo Snježane in drugih pripomočkov, ste gotovo že zelo 
pripravljeni na prejem zakramenta prve spovedi. Tega zakramenta gotovo 
ne boste prejeli na cvetno nedeljo, kot je bilo to v navadi ampak enkrat 
kasneje. Tudi sam ne vem kako bo z virusom, pa tudi, kaj ste že uredili v 
vaših družinah. Odmevi, ki jih vi ali starši napišete Snježani dosežejo tudi 
mene, tako da za nekatere imam občutek, da se lepo pripravljate na 
zakrament prve spovedi. Za nekatere pa ne vem.  Potem ko bo ta 
zakrament mimo, bomo vstopili še v 
pripravo na prvo obhajilo. Za oboje pa je 
potrebna vera in versko življenje, ki se v 
teh časih dogaja malo drugače, kot smo 
navajeni. Vesel sem, da se dogaja, da 
redno molite, da ste, pa čeprav na daleč 
preko televizije, pri sveti maši, da delate 
veroučne naloge, odgovore na vprašanja 
v Svetilniku …  
Vas dragi prvoobhajnci in vaše starše 
vabim na zoom srečanje v sredo 24. 
marca ob 16.30. Srečanje bo trajalo eno 
uro. Upam da se bomo vsi srečali. Če ne 
dobite vsaj dan prej, na mail zoom 
povezave pomeni, da nimamo pravih 
podatkov in sporočite župniku ali Snježani.  

5. POSTNA NEDELJA 
dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

5. POSTNA 
NEDELJA 

tiha n. 
21. 3. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
10.30 
18.00 

za žive in †† iz družine Gržinič in Prodan 
†† Albin in Karolina Tul 
† Milka Jereb 
†† Milan, Ema in starši Kaligarič 
† Ivan in Ivanka Ljubič 

PONEDELJEK 

sv. Maver 
Korte  

sv. Maver 
 

8.00 
18.00 
19.00 

 

†† Bernobič, Zornada in Pavletič 
††Rudolf, Ana, Marija in Alma Kleva, M. 30b 
v čast svetemu Jožefu, za ozdravitev otrok s posebnimi 
potrebami: s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

TOREK sv. Maver 18.00 za družino Letica, za †† 

SREDA 
sv. Maver 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

8. dan † Danica Flego, Alme Vivode 3 
†† Bijukovič, Bošnjakovič in Bembič 

ČETRTEK 

Gospodovo 
oznanjenje 

sv. Maver 
Korte  

sv. Maver 

8.00 
18.00 
19.00 

v zahvalo svetim trem srcem 
†† Alma in Jože Marinšek 
za Aleka 

PETEK . 
sv. Maver 

Korte 
sv. Maver 

17.00 
18.00 
19.00 

za žive in †† Bilić in Marić 
za duhovne poklice in svetost poklicanih 
za naše botre, krščence in birmance 

SOBOTA 
sv. Maver 
sv. Maver  

 

8.00 
18.00 

 

†† Franc Tomc, Marija in Janko 
†† iz družine Perič: Marino, Nino, Valentin in 
Angela iz Šterne 

PREHOD NA POLETNI ČAS!!! 

Cvetna 
NEDELJA 
28. 3. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 

8.00 
9.00 
10.00 
10.30 
19.00 

 

za družino Žužek 
1. obl. † Jožefa Bergoč 
za župnijsko družino 
za dušno in telesno zdravje 
za žive in †† družina Eiletz in Maček iz 
Argentine  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 

obhajilu pristopa 20 vernikov/ 

družin naenkrat ( v Kortah 4) 
 

Sveto obhajilo BOMO DELILI 

VSAK DAN PO VSAKI SVETI 

MAŠI. Če kdo  potrebuje  SVETO 

SPOVED naj pokliče, da se 

dogovorimo za dan in uro. Gotovo 

je eden od duhovnikov na 

razpolago za spoved v postnem 

času v Izoli ob petkih pred mašo  

in ob nedeljah pred  mašo ob 10h.  

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


BIRMANCI! Čeprav je rok za 2. spraševanje potekel, se še lahko prijavite, ker smo 
v posebnih razmerah. Pred veliko nočjo poskrbite za dobro spoved, na katero se 
sami pripravite s pomočjo molitvenika ali kakšnega drugega obrazca.  
 

Spovedovanje Izola: Zaradi zračenja bomo imeli veliko kratkih terminov za 
spoved: Ponedeljek ob 18.30 (g. Luka) 
Sreda 17.30 (župnik Janez); Sreda 18.30 (g. Luka) 
Četrtek 7.30 (ž. Janez); Četrtek 18.30 (g. Luka); Korte četrtek ob 17.30 (ž. Janez) 
Petek 16.30 (ž.Janez); Petek 18.00 (ž. Janez in Luka v zakristiji);  
Sobota 7.30 (ž. Janez); Sobota 17.30 (g. Luka) 
Za sveto spoved na cvetno nedeljo v Izoli bova na razpolago oba z Lukom od 16h 
do 19h. Se je potrebno prijaviti, pri župniku, da vam dam uro, da ne bi prišlo do 
zbiranja in da bo med spovedanci čas za zračenje. Prijave bodo na 15 minut. 
Družine lahko pristopite k spovedi zaporedno.  
Za sveto spoved se lahko dogovorimo tudi v drugem času v naravi ali po vaši izbiri.  
 

KRIŽEV POT: Hvala vsem , ki ste se že zapisali in sprejeli odgovornost za vodenje 
te lepe molitve. Vsak petek ob 18.15 in vsako nedeljo ob 9.15. Ob nedeljah se je 
potrebno vpisat kot za mašo, oziroma računam, da bodo tisti, ki so pri križevem 
potu tudi potem pri sveti maši.  
 

 

 
 

Molitvene skupine:  K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5.  (Gre za TIHO molitev) 
 

 

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. Držite razdaljo tudi zunaj, čeprav se zunaj po novem lahko zbere 
do 10 ljudi, ki so primerno zaščiteni. Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, 
vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra (razen člani istega 
gospodinjstva, ki so lahko skupaj) in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri 
sveti maši ne pojemo. V cerkvi imamo odprta okna, zaradi zračenja. 
Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si. 
 

Na sliki :, MIKI MELES, rojstni dan 12. 5. 2012 

Dečka je oče zapustil in živi z mamo, ki je zelo revna in brez službe. Zelo 

težko preživlja sina. Nima denarja, da bi ga poslala v osnovno šolo, zato 

potrebuje pomoč.  
 

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: za misijone, 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, Silvester ali kdo drug.  
 

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.  

Tisk: Družina,  
 

Na  spletni strani Škofije Koper 

(povezava: https://skofija-

koper.si/prenos/)  bo omogočen 

neposreden prenos svetih maš, ki jih bo 

vodil škof Jurij po naslednjem sporedu: 

         cvetna nedelja, 28. marec, ob 10. uri; 

         veliki četrtek, 1. aprila, ob 19. uri; 

         veliki petek, 2. aprila, ob 19. uri; 

         velikonočna vigilija, 3. aprila, ob 19. uri; 

         velika noč, 4. aprila; ob 10. uri; 

         velikonočni ponedeljek, 5. aprila, ob 10. uri. 
 
 

Radijski misijon bo od 21. do 27. marca 2021. S svojimi 

razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo 

sodelovali: škof Jurij Bizjak, Tone Gnidovec, s. Marina 

Štremfelj, Gabriel Kavčič, s. Anja Kastelic, Ervin Mozetič 

in p. Igor Salmič. V kratkih govorih, svetovalnici in 

pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, 

redovniki, redovnice in laiki. 

Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. 

Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem 

arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote 

sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo 

lahko sodelovali poslušalci. 
 

 

Zahvala vsem, ki ste pretekli teden delali na oljčnih vejicah za 

brate in sestre v Ljubljani in na gorenjskem. Pripravili smo 

19.000 vejic pa še nekaj lovorja in rožmarina. Polovico v 

Kortah in polovico v Izoli. V Izoli smo že do torka končali s 

pripravo vejic.  
 

Teden družine v Letu družine: krščansko oznanilo o družini je vesela novica 

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili leto družine, ki se bo začelo na 

praznik sv. Jožefa. Predstaviti svetu Božji načrt o družini pomeni vir veselja in upanja.  

Trajajoča situacija pandemije na mednarodni ravni v vseh nas ustvarja zaskrbljenost in 

trpljenje, a nas zaradi tega ne sme paralizirati. Nasprotno, ravno v tem posebno času 

zbeganosti smo mi kristjani poklicani biti priče upanja. K poslanstvu Cerkve namreč spada, 

da je vedno oznanjevalka vesele novice evangelija.  

Družina ostaja za vedno 'varovalka' naših najbolj pristnih in izvornih odnosov, ki se 

rojevajo iz ljubezni in nam pomagajo zoreti kot osebe. 

Mnogim družinam je treba pomagati, da v trpljenju življenja odkrijejo navzočnost Kristusa 

in njegove usmiljene ljubezni. To leto je zato priložnost, da se doseže družine, da se ne bi 

čutile same pred težavami, da bi se z njimi hodilo, se jih poslušalo in bi se začelo pastoralne 

iniciative, ki bi jim pomagale gojiti njihovo vsakdanjo ljubezen. 
 

POD ČRTO: Vsi, ki boste opazili, da se je okus bureka iz naše pekarne v zadnjem letu zamenjal … ne nimamo 
novih receptov niti vi nimate korone. Naši delavci si  zaradi korone vse pogosteje umivajo roke.  

† 

NAŠI RAJNI: 

Danica Flego, Alme Vivode 3, 99 let 
 

Gospod, daj ji večni pokoj! 
 

Misel Matere Terezije: 
Molitev je preprost 
pogovor z Bogom. On 
nam govori, mi 
poslušamo. 
Pripovedujemo mu, on 
posluša. Postopek v obe 
smeri: govorjenje in 
poslušanje. Pogosto 
molite takole: »Jezus v 
mojem srcu, verujem, da 
me nežno ljubiš. Ljubim 
te.« Čim več molite, tem 
lažja postaja molitev. Čim 
lažja postaja, tem več 

boste molili. 
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