
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

6. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
9. 5. 2021 

sv. Maver 
 

Korte 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
 

9.00 
10.00 
19.00  

†† Kristjan, Boris, Marjo, Olga, Aldo in 

Santina Benčič 

30. dan † Marija Babič, Korte 13  

za župnijo 

† Viljem Vavpotič 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 za premagovanje odvisnosti 

TOREK. 

sv Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
19.00 

 

†† Marjan Rihtaršič in Marija Markič 
v čast svetemu Antonu za zdravje bratov, 
sester in sina, in za mir v družini 

SREDA  
Leopold Mandić, 

 redovnik

sv. Maver 
sv. Maver 

17.30 
19.00 

za birmance in njihove družine 
za zdravje in v dober namen 

ČETRTEK  
GOSPODOV 
VNEBOHOD 

sv. Maver 
Korte 

 sv. Maver 

9.00 
19.00 
19.00 

† Katica Vanča 

†† Mario, Ofelja, Viktor in starši 

v čast angelom varuhom 

PETEK  
sv. Maver 

Korte 
sv. Maver 

8.00 
19.00 
19.00 

v čast srcu Jezusovemu in Marijinemu 

po namenu Marije Iskra 

za zdravje v družini 

SOBOTA  sv. Maver  19.00 †† Matija in Marija Babič  

7. 
VELIKONOČNA 

NEDELJA 
16. 5. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00  

za župnijo 

†† Andrej Mejak in Franko Kleva 

† Kata Vuk 

1. obl † Stanko Glavič 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek, 7. 5. 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). Cerkve so odprte za 

bogoslužja in tiho osebno molitev: V IZOLI ZA 30 LJUDI/DRUŽIN V KORTAH 

ZA 10 LJUDI/DRUŽIN. Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z 

zaščitno masko in v razdalji 2 metra. Ob vstopu in izstopu iz cerkve se razkužimo. 
ZA SVETE MAŠE OB NEDELJAH , SE JE POTREBNO PRIJAVITI PRI 

ŽUPNIKU! Nova navodila so povečal prisotnost vernikov, družin v Kortah na 

številko 10 in še dodatnih 10 zunaj. Pri svetih mašah je po novem dovoljeno 

ljudsko petje (zborovsko petje še ne). Tudi s spremljavo organista. Svete maše se 

lahko udeležite tudi zunaj cerkve, vendar maksimalno 10 ljudi/družin v razdalji. Če 

bo potrebno bomo v Izoli in v Kortah dodali zunanje ozvočenje.  

 
 

Vprašanje:V četrtek  imamo praznik Gospodov vnebohod. Sveto pismo pove, da se je Jezus, preden se je dvignil 
v nebo, poslovil od?  a) Marije;   b) apostolov;   c) svetega Jožefa  d) Poncija Pilata  
 

 
 

 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 19     9. – 16.  maj  2021 
 

Čas zase – čas za selfi – čas ko 
poskrbiš zase 
Na letalu nas stevardesa pred vzletom poduči, 
da moramo v primeru krizne situacije nadeti 
masko najprej sebi, šele nato otroku. Ne gre za 
sebično dejanje, kot utegne kdo videti, ampak 
za znak zrele odgovornosti. Če namreč ne 
poskrbimo zase, ne moremo pomagati otroku. 
Ta zakonitost velja tudi v našem čustvenem in 
duhovnem življenju. Otroka lahko umirimo, ko 
smo v sebi najprej našli mir. Lahko ga 

dvignemo, če sami nismo povsem izčrpani in na tleh. Zmoremo biti do njega pozorni in 
ljubeči, če to prejemamo v drugih odnosih. 
Tudi Jezus se je večkrat umaknil na samoten kraj, stran od ljudi, da je bil sam z 
Očetom. Ob Njem se je umiril, opogumil in napil moči za situacije, ki so ga čakale. 
Potem je delal to, kar mu je naročil Oče, ozdravljal bolne, odpuščal grehe, dvigoval 
potrte in govoril besede, ki jih je slišal od Očeta. Podobno je naročil svojim učencem, 
naj tudi sami odidejo na samoten kraj. 
Naprej damo lahko le to, kar smo prejeli in kolikor smo prejeli. Za prejemanje in 
‘polnjenje baterij’ si je potrebno vzeti čas. 
Za otroka dobro skrbimo, ko znamo pomagati sebi. 
 
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk na daljavo. Samo še mesec 
dni nas loči do zaključka veroučnega leta. Pripravite vse naloge in liturgične 
zvezke, da bomo lahko zaključili ocene. Verjetno bomo imeli vsaj kakšno uro 
verouka v živo, pred zaključkom veroučnega leta.  
Šmarnice boste našli na spletu, na župnijski strani. Imam tudi knjižice s šmarničnim 
branjem. Privoščite si šmarnice tudi v cerkvi. Sedaj imamo več prostora v cerkvi 
(30 družin). Za osebno versko rast lahko izberete še kaj več na portalu: 
http://sku.rkc.si/  https://portal.pridi.com/ . Velja tudi za odrasle 
 

PRVOOBHAJANCI: Prvo obhajilo bo na Binkošti ob 10h. Starši so odločili, da bodo 
ta dan v cerkvi samo prvoobhajanci in njihove družine. V torek smo imeli sveto 
mašo. Praznik prve spovedi poteka individualno ali v malih skupinicah. Nekateri so 
že oblekli belo obleko, ki povezuje krst in prvo obhajilo. Belo obleko dobijo pri maši 
na dan spovedi. Pred sveto mašo v zakristiji najdemo primerno obleko.    

6. VELIKONOČNA NEDELJA 

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


 

BIRMANCI: Namesto verouka prihodnji teden 
se zberemo pri sveti maši v sredo ob 17.30. Eno 
uro prej bom tudi na razpolago za sveto 
spoved. Povabljene tudi družine. Kortežanski 
birmanci se zberejo v Kortah na vnebohod ob 
19h. Pol ure prej bo g. Luka na razpolago za 
sveto spoved v učilnici.  
 

Izšla je tudi družinska kateheza v letu družine: 
Primerno za delo v družini ali v zakonskih 
skupinah: Prva kateheza v Letu družine - Hodimo 

skupaj | Katoliška Cerkev (katoliska-cerkev.si)  
 

Tisk: Družina in še druge revije in knjige… poglejte, 

kupite ali vzemite pri brezplačnem tisku.  
 

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v 
katerem je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. PRAVILA SE ZELO HITRO 
SPREMINJAJO IN JIH NE MOREMO PREDVIDETI. Trenutno veljavna pravila pozna župnik, ali 
pa jih najdete na spletni strani: http://www.katoliska-cerkev.si/  
 

  

Tečaj za zakon - v živo, če bo mogoče, drugače po Zoomu, dva vikenda, 14.-15.- 16. in 21.-

22.-23. maja ob 20h. Nujno so potrebne prijave do 10. maja na mail: 

ervin.mozetic@gmail.com 

 

Naši posvojeni otroci:.  Na sliki : SINTAYEHU ASSFAW, 

rojstni dan 23. 2. 2005 

Assfaw živi v sirotišnici v Adis Abebi, saj sta mu že pred nekaj 

leti zaradi okužbe s HIV/AIDS umrla oba starša. Tudi fant je 

žrtev virusa, a ni bolan in se z veseljem želi šolati in tudi 

študirati. Za osnovne potrebe (hrano in bivališče) poskrbijo 

sestre v sirotišnici, potrebuje pa finančno pomoč za nadaljevanje 

šolanja, saj nima nobenih sorodnikov, ki bi ga pri tem podprli. 
 

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. Hvala za vaše darove in molitve za vaše duhovnike.  
 

 

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.  
 

Papež Frančišek:    

Dragi bratje in sestre, dober dan! 

Nadaljujmo kateheze o molitvi. Pri tej 

katehezi bi se želel zaustaviti pri 

kontemplativni molitvi. 

Kontemplativna razsežnost človeka – ki še ni kontemplativna molitev – je nekoliko 

podobna »soli« življenja: daje okusnost, daje okus našim dnem. Lahko kontempliramo, ko 

gledamo sonce, ki vzhaja zjutraj, ali drevesa, ki se spomladi odevajo v zeleno; lahko 

kontempliramo, ko poslušamo glasbo ali petje ptic, ko beremo knjigo, ko smo pred 

umetniškim delom ali tisto mojstrovino, kar je človeški obraz … Carlo Maria Martini, ki je 

bil poslan za škofa v Milano, je svoje prvo pastoralno pismo naslovil »Kontemplativna 

razsežnost življenja«: dejansko, kdor živi v velikem mestu, kjer je vse – lahko rečemo – 

umetno in funkcionalno, lahko izgubi sposobnost kontemplacije. Kontemplirati v prvi vrsti 

ne pomeni načina delovanja, ampak način obstajanja – biti kontemplativen. 

Biti kontemplativni ni odvisno od oči, temveč od srca. Tu vstopi v igro molitev kot dejanje 

vere in ljubezni, kot »dih« našega odnosa z Bogom. Molitev očiščuje srce in s tem zjasni 

tudi pogled, tako da omogoči dojeti stvarnost z drugega zornega kota. Katekizem to 

preobrazbo srca z molitvijo opisuje z navajanjem znanega pričevanja svetega Arškega 

župnika: »Kontemplacija je pogled vere, uprt v Jezusa. ‘Jaz zrem Njega in On zre mene,’ je 

rekel svojemu svetemu župniku kmet iz Arsa, ko je molil pred tabernakljem. 

 »Jaz zrem Njega in On zre mene!« Tako je: v ljubeči kontemplaciji, ki je značilna za 

najintimnejšo molitev, niso potrebne mnoge besede: dovolj je pogled, dovolj je prepričanje, 

da je naše življenje obdano z veliko in zvesto ljubeznijo, od katere nas nikoli ne bo moglo 

nič ločiti. 

Jezus je bil učitelj tega pogleda. V njegovem življenju ni nikoli manjkalo časa, prostora, 

tišine, ljubečega občestva, ki življenju omogoča, da ga ne uničijo neizogibne preizkušnje, 

ampak ohranjajo lepoto nedotaknjeno. Njegov pogled je odnos z nebeškim Očetom. 

Pomislimo na dogodek spremenjenja. Evangeliji ta prizor umeščajo v kritični trenutek 

Jezusovega poslanstva, ko okoli Njega naraščata nasprotovanje in zavračanje. Tudi med 

njegovimi učenci ga mnogi ne razumejo in odidejo; eden od dvanajsterih razmišlja o 

izdajstvu. Jezus začne odprto govoriti o trpljenju in smrti, ki ga čakata v Jeruzalemu. V tem 

kontekstu se Jezus s Petrom, Jakobom in Janezom vzpne na visoko goro. Markov evangelij 

pravi: »Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same peljal na visoko goro, 

na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da 

jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu« (Mr 9,2-3). Ravno v trenutku, ko Jezusa 

ne razumejo, odidejo, pustijo ga samega, ker ga ne razumejo; v trenutku, ko ni razumljen, 

ravno ko se zdi, da je vse zatemnjeno v vrtincu nesporazumov, zasije božanska luč. To je 

luč Očetove ljubezni, ki napolnjuje Sinovo srce in preoblikuje njegovo Osebo. 

V evangeliju je en sam velik klic, in sicer slediti Jezusu po poti ljubezni. To je vrh in 

središče vsega. V tem smislu sta dejavna ljubezen in kontemplacija sinonima, govorita o isti 

stvari. To, kar se rodi iz molitve in ne iz domišljavosti našega jaza, kar je očiščeno s 

ponižnostjo, četudi gre za samotno in tiho dejanje ljubezni, je največji čudež, ki ga kristjan 

lahko stori. To je pot kontemplativne molitve: jaz zrem Njega in On zre mene; in to dejanje 

ljubezni v tihem pogovoru z Jezusom naredi veliko dobrega Cerkvi.                            vir: R. 

Vatikan 
 

POD ČRTO:  Pravilo, da imajo ženske prednost tudi pri vstopu v hišo izhaja že iz zelo davnih časov, ko so ljudje 
še prebivali v jamah in brlogih. Nikoli nisi vedel, če se je v vajini odsotnosti v jamo naselil medved ali druga divja 
zver.   

† 
NAŠI RAJNI: 

Gverino Rojc, Franca Marušiča 1, 86 let 

Ivan Markočič, Šmartno v Brdih, 84 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
 

 

 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 v 

Kortah takoj po sveti maši ob 

nedeljah ob 11h, v Izoli pa med 

11  in 12.  Če bom prost lahko 

pozvonite ali tudi pokličite 

kadarkoli in vam bom postregel.  

Za sveto spoved je priložnost v 

petek uro pred sveto mašo in po 

vnaprejšnjem dogovoru.  

https://katoliska-cerkev.si/prva-kateheza-hodimo-skupaj
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