
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 
bogoslužje božje besede 
za žive in †† družina Eiletz in Maček iz 
Argentine 

PONEDELJEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

za zdravje: Iva in Cveto 
† Vladimir Kern 

TOREK. sv. Maver 19.00 † Ivan Šurla 

SREDA  

Sv. Maver 
sv. Maver 
na youtube 

8.00 
19.00 
19.00 

† Janez Odar 

† Milan 
v zahvalo za 30 let skavtov 

Veliki 

ČETRTEK  

sv. Maver 
Korte  

sv. Maver 

8.00 
18.00 
19.00 

v zahvalo za dar duhovništva 

8. dan † Justina Korenika 

za Aleka, za zdravje 

†† Veliki 

PETEK  

sv. Maver 
Korte  

sv. Maver 

15.00 
17.00 
19.00 

križev pot 

obredi velikega petka 

obredi velikega petka 

 Velika 

SOBOTA  
Korte  

sv. Maver 
18.00 
19.30 

VIGILIJA  in sv. maša za župnijo 

† Ana Kozlovič 

NEDELJA 
VELIKA 

NOČ 
4. 4. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
9.00 
10.00 
19.00 

† Dušan Kajfež 

† Jozef Krkoska 

za dušno in telesno zdravje 

za župnijsko družino  

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

8.30 
10.00 
19.00 

† Pasquale Besenghi 

†† Marija in Jože Vuk 

† škof Metod Pirih 
 
 

Pisarna.:  Uradne ure bodo v petek, 2. 4. 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 ali v cerkvi, če bo slabo vreme v nedeljo ves dan.  
 

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.  
 

 

Vprašanje: V spomin na kateri dogodek so se apostoli zbrali z Jezusom pri večerji na veliki četrtek, kjer je jezus 
postavil zakrament svete maše in mašništva?  a)  v spomin na Izhod iz sužnosti v Egiptu;   b) V spomin na četrti 
dan stvarjenja, ko je Bog naredil živali za hrano ljudem;   c) Sveti Peter je praznoval tisti četrtek rojstni dan   d) v 

spomin na zmago v vojni, ko je Julij Cezar premagal Galce 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 13  28. marec – 4. april 2021 
 

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI OD VELIKEGA ČETRTKA DO 
BELE NEDELJE, SE JE POTREBNO PRIJAVITI pri župniku. Da bi 

lahko čim več vernikov prišlo k sveti maši, se lahko prijavite samo za eno 
sveto mašo od velikega četrtka do bele nedelje. Če bo ostalo kakšno prosto 
mesto, lahko POVPRAŠATE 12 ur pred začetkom svete maše oziroma 
obreda. Neprijavljeni ne bodo mogli vstopiti v cerkev za sveto mašo. Bo pa 
cerkev odprta za osebno molitev vse svete dneve od četrtka do ponedeljka.  
Luka, naš duhovni pomočnik je zaradi stika z okuženo osebo v izolaciji. Če bo test pokazal, 

da ni okužen se bo vključil v naša praznovanja, drugače bom praznike speljal sam. Druga 

neznanka so epidemiološke omejitve, ki bodo veljale za praznike, ker drsimo v tretji val. 

Tako se vse oznanjeno lahko hitro spremeni. Če se vrne Luka in če bo slika ugodna in bo 

povpraševanje, bomo dodali še kakšno sveto mašo, ki ni v Svetilniku. Želim si, da bi vsak 

kristjan v dneh od velikega četrtka do bele nedelje imel vsaj eno priložnost priti k sveti maši 

v živo in prejeti zakramente. Seveda je varnost in zaščita na prvem mestu. Po vsaki sveti 

maši lahko pridete individualno k svetemu obhajilu.  
 

Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnja dva tedna imamo z veroukom 
počitnice. Velja pa povabilo k velikonočni sveti maši enkrat od četrtka do bele 
nedelje. Po dogovoru uredimo tudi spoved in sveto obhajilo.  
Ideje za družinka bogoslužja do vstajenskega jutra so na tej povezavi. Zelo 
priporočam: https://padlet.com/slovenskikatehetskiurad/mtt9hm14t7wiybpq  
 

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: Hvala za lepo srečanje v sredo.  
 

BIRMANCI! Zelo veliki prazniki so med nami. 
 
 

Molitvene skupine:  K molitvi se lahko zbere v Izoli 20 oseb/družin v Kortah 10.  (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. 

CVETNA NEDELJA 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/
https://padlet.com/slovenskikatehetskiurad/mtt9hm14t7wiybpq
https://portal.pridi.com/
https://katoliska-cerkev.si/


VELIKI ČETRTEK: Krizmena maša bo letos kasneje.  Večerna 

sveta maša vsebuje obred umivanja nog. Obred umivanja nog 
lahko z branjem odlomka iz Janezovega evangelija uredite 
doma v družini. Drug drugemu umijete noge. Obred je spomin 
in opomin, da je naše krščanstvo v služenju sočloveku. To je 
Jezusova oporoka. Po sveti maši na veliki četrtek ne bomo imeli 
dodatne molitvene ure ampak tiho češčenje. Miloščina ta dan je 
za uboge. Priporočam.  
 

VELIKI PETEK: Če je Jezus naš prijatelj ga bomo na veliki petek, 

ko je umrl, gotovo obiskali. Toliko bolj, ker je njegova smrt zmaga 

nad našo smrtjo. Za križev pot ob 15h je še nekaj prostih mest, za 

obrede ob 19h ( v Kortah ob 17h) se je potrebno vpisati. Cerkev sv. 

Mavra in v Kortah bo ves dan odprta za osebno tiho molitev:  

Zvečer po obredih bomo molitveno bedeli  v tihi molitvi  ob božjem 

grobu.  Ta dan je strogi post in zdržek od mesa in mesnih jedi. Dar 

ob Božjem grobu je za sveto deželo.  
 

VELIKA SOBOTA:  Blagoslov jedil bo na 
youtube: Od 12h dalje bo na spletni strani župnije 

Izola posnetek blagoslova jedil v naši cerkvi. V 
cerkvi si lahko že v petek in v soboto vzamete tudi 
zgibanko za blagoslov jedil in blagoslovljeno vodo. 
Prinesite svojo posodo za blagoslovljeno vodo. Jedila blagoslovite 
zbrani ob družinski mizi tako da blagoslov preberete in pokropite jedila z 
blagoslovljeno vodo. Lahko uporabite tudi kadilo. Lahko pa tudi poiščete blagoslov 
na spletni strani in spremljate moj blagoslov. Pokropite z blagoslovljeno vodo. Ker 
smo pri krstu postali vsi deležni Jezusovega duhovništva, je gotovo, da bo 
blagoslov tudi na ta način učinkovit. V teh negotovih časih je potrebno narediti 
samo tisto, kar je mogoče in skrbeti za brate in sestre. Ob 15h bo blagoslov jedi 
tudi na TV slo 1. 

V košaro za velikonočna jedila spada kruh, meso, pirhi (čokoladni pirhi in zajci so 
iznajdba potrošništva) in hren. Po krajevnem običaju lahko dodate še kaj - potico,  
pinco, vžigalice, sol, vino itd.   
 

Velikonočna vigilija:   - slavju  luči v soboto v Kortah ob 18h v 
Izoli ob 19.30 uri. Gotovo boste tisti, ki ne boste mogli v cerkev 

spremljali vigilijo preko medijev. Doma ali v cerkvi imamo krstno ali katero 
drugo svečo.  

Kristus je Luč našega življenja, ker se nam daje. Sveča je simbol darovanja. 
Ko sprejemamo Kristusa, kot velikonočni dar, tudi sami postajamo luč, 
daritev, za svet. Slavju luči sledi besedno bogoslužje, krstno bogoslužje in 

evharistični del svete maše.  
Procesije letos odpadejo.   

V nedeljo zjutraj bo vseeno vstajenjska sveta maša ob 6.30 v Izoli.  Ne 

pozabite na posebno družinsko bogoslužje imenovano velikonočni zajtrk. Ko 
kot družina molimo in obredno uživamo velikonočna jedila.  

Pri vseh svetih mašah na veliko noč ne bo običajnega ofra za cerkev, in stiskanja rok z 

voščili. Bodo pa vaši darovi za cerkev v nabiralnikih ali na TRR dobrodošli.  Hvala ker se 
zavedate, da imajo cerkve tudi stroške in so potrebne vzdrževanja.  
 

Na Veliki petek 2. aprila se začne devetdnevnica Božjega usmiljenja. Priporočamo 

molitev doma ali zasebno v cerkvi. Zmolimo Rožni venec Božjega usmiljenja in 

Vzklike Božjemu usmiljenju. Zaključek devetdnevnice je v soboto 10.aprila. 

11.aprila, na nedeljo Božjega usmiljenja, bo od 15 do 16 ure v cerkvi Sv.Mavra 

izpostavljen Najsvetejši oltarni zakrament. V tihi adoraciji bomo  slavili veliko Božje 

usmiljenje. (za adoracijo se je potrebno prijaviti župniku). Do 20 oseb, če bo 

medtem  prišlo do sprememb se bomo držali 

navodil. 

Čeprav bi bil človek največji grešnik, ga ne 

morem kaznovati,če se sklicuje na moje 

usmiljenje, marveč mu v svojem nepojmljivem 

in brezdalnjem usmiljenju odpuščam. 

(DN 1146 Jezusove besede sv.Faustini) 
 

Na sliki :NEBIYU DANIEL, rojstni dan 2. 10. 2012 

Daniel živi samo z mamo, saj je njegov oče umrl. Živita v zelo skromnih 

razmerah. Mama je brezposelna in težko preživlja svojo družino. Deček 

potrebuje pomoč za hrano in nadaljevanje šolanja. 
 

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.  
 

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. 
 

 

 

POD ČRTO:  Dva skavta sta se izgubila v gozdu. “Trikrat ustreli v zrak, da pridejo po naju.” “Prav.” Ustreli še 
trikrat, nihče ni slišal.” “Prav.” “Še vedno ni nikogar. Ustreli še trikrat.” “Ne morem, imam samo še eno puščico.” 

 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.  
 

Sveto obhajilo BOMO DELILI 

PO SVETI MAŠI.  

V torek, 23. marca 2021, 

zgodaj popoldne, 
je Gospodar življenja k sebi 

poklical svojega služabnika, 

upokojenega koprskega 
škofa Metoda Piriha. 

Gospod daj mu večni pokoj 

https://skofija-koper.si/prenos/

