
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

21. NEDELJA 
med letom 
22.8. 2021 

sv. Maver 
Korte 

 
sv. Maver  
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 

 
10.00 
19.00 

  

za spreobrnjenje nečakinje 

† Rupnik Alojz in †† Jeličič Frančeska in 

Jože, Cetore 19a 
za župnijsko družino 

†† Matijašič Angelo in Josipa (dar hči 

Giordana) 

PONEDELJEK 
Roza iz Lime, red. 

sv. Maver 19.00 †† Marjo in Pino Klun in †† starši 

TOREK. 
Natanael, Jernej, 

apostol 

sv. Maver 19.00 †† Jože in Jagoda Filipčič 

SREDA  
Ludvik IX. kralj 

sv. Maver  19.00 † Robert Primožič 

ČETRTEK  
Korte 

 sv. Maver 
19.00 
19.00 

†† starši Bergoč 

†† Antica in Petar Boneta, dar hči Marica 

PETEK 
Monika, mati sv. 

Avguština 

Korte 
sv. Maver 

 

19.00 
19.00 

 

†† Ana in Matija Grbec, Korte 70a 

†† Erminio, Valerio, Gisela Jugovac in †† 

Frančeska, Ivan Denič 

SOBOTA  
Avguštin, škof, c uč. 

sv. Maver 19.00 †† Marjan in Valter Laščak 

22. NEDELJA 
med letom 
29.8. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver  
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00 

† Jordan Prodan in vsi njegovi sorodniki 

†† Čelestino in starši Grbec 

za dušno in telesno zdravje 

† Roman Sokolič 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 27. 8. od 8.00 do 10h  Veliko zadev lahko 

uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. 

Mavra 4, 6310 Izola). Cerkve lahko napolnimo do polovice kapacitete. To 

preprosto pomeni, da je važno samo vzdrževati razdaljo v 

cerkvah in sicer mora biti ta en meter. Še vedno velja, da 

se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko in v 

razdalji. Zaščitna maska mora pokrivati nos in usta. Kdor 

ne more zdržati s pravilno nameščeno masko eno uro naj 

se udeleži svete maše zunaj na zvočniku, po radiu 

Ognjišče, televiziji ali preko spleta. Ob vstopu in izstopu iz cerkve se razkužimo.  

Danes začenjamo z večerno sveto mašo ob 19h. Dan se je že skrajšal. Ne bojte se 

božje bližine, privoščite si sveto mašo tudi ko ste na dopustu. 
 

Vprašanje: Sveta Monika, mati svetega Avguština je zavetnica vseh mater, ki imajo občutek, da so se jim otroci 
izgubili. Z molitvijo in žrtvijo je 36 let molila za svojega sina, ki se je potem spreobrnil, se pokesal, spovedal in 
postal celo škof in svetnik. Kdaj ima god ta žena Monika, ki je mati mogočnih solza?  a) 27. 8.;  b) 28. 8.;  c) 8. 9.;  

d) 1. 11.; 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 32      22. – 29. avgust  2021 
 

Verouk = Kateheza: V začetku septembra 
začnemo z veroukom. Prvo veroučno uro bo vpis, 
ko se preverijo telefonske številke in mail naslovi 
otrok in staršev, da ne bi izgubili kontakta. Vsak 
otrok naj sam ali s pomočjo staršev spremlja tudi 
župnijsko spletno stran, kjer bodo mnoga sporočila 
in spodbude. Tam je na razpolago tudi Svetilnik, to 

je časopis naše župnije. Svetilnik si lahko naročite tudi kot elektronsko 
pošto na župnijski mail naslov: zupnija.izola@rkc.si . To je tudi naslov za 
reševanje raznih vprašanj, če župnika ni mogoče dobiti po telefonu ali v 
živo.  Čas nas je naučil, da se glavno versko vzgojo prejme v družini. Na 
sestanku s kateheti smo bili zelo zadovoljni z veliko angažiranostjo staršev 
pri verski vzgoji otrok. V glavnem so vsi otroci povedali, da so bili preko 
medijev vsi pri sveti maši, ko so bile zaradi virusa cerkve zaprte. Imamo pa 
občutek, da se mnogi 
niso vrnili v cerkev, 
ko je to bilo (sicer 
pod posebnimi pogoji 
z masko in razdaljo) 
dovoljeno.  Tudi 
spoved je bila 
nekoliko težje 
izvedljiva, vendar ne 
smemo nepripravljeni 
pristopati k svetemu 
obhajilu. Pomembna 
je vloga tudi nonotov 
in botrov. Poskrbite, 
da bodo otroci prejeli 
versko vzgojo doma 
v družini in v Cerkvi. 
Pri nas začnemo z 
veroukom že, ko 
otroci dopolnijo tri 
leta starosti. Seveda 

21. NEDELJA MED LETOM 

Urnik 
Kateheze 

Dan, ura, prvo srečanje 

od 3 – 5 let 
KDP 

sreda ali četrtek 
16.30 – 18.00 

1. ali 2.9.  ob 16.30: 
vpis skupaj s starši 

1. razred KDP 
ponedeljek ali torek 

16.30 – 18.00 
6. ali 7.9. ob 16.30: 
vpis skupaj s starši 

2. razred četrtek ob 17.30 2. 9. ob 17.30 

3. razred sreda ob 17.30 15.9.2021 

4. razred sreda ob 16.30 15.9.2021 

5. razred 
ponedeljek  ob 

16.30 
6. 9. 2021 

6. razred 
ponedeljek ob 

17.30 
6. 9.2021 

7. razred četrtek ob 15.30  9. 9. ob 17.30 

8. razred četrtek ob 17.30 9. 9.  

9. razred četretek ob 16.30 9. 9.  

mladina petek ob 20h 10. 9. ob 20.00 

odrasli torek 19.45 21. 9. ob 19.45 

Korte 1 - 7 torek ob 17.00 7. 9. ob 17.00 

Korte birmanci torek ob 18.00 7. 9. ob 18.00 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
mailto:zupnija.izola@rkc.si


je ta verouk prilagojen majhnim otrokom. Kateheza otrok pri nas letos do 
vključno prvega razreda se imenuje Kateheza dobrega pastirja in se 
navduhuje pri Montesori pedagoški metodi. K verouku se lahko priključiš 
kadarkoli, tudi v starejšem obdobju. Razen verouka k redni krščanski vzgoji 
doma spada tudi redna sveta maša vsako nedeljo.  
Veroučencem do 12 let zelo priporočamo revijo Mavrica. Je mesečnik za 
39,90€ 
Za mlade 12+ pa je na razpolago revija #najst za 27 € (6 številk).  

Za ogrevanje učilnic, učila in nagrade katehetom vsako leto prosimo 
družine, da vsaka družina za verouk (neglede na število otrok) prispeva 20 
€. + Knjige in delovni zvezki. Večino stroškov pokrijemo iz  miloščine, 
kamor vsi velikodušno prispevamo.     

BIRMANCI:  Srečen sem, ker ste se nekateri odločili in poiskali duhovne vaje v pripravi na 

birmo. Boste kaj poročali kako je bilo, bi morda pripravili majhen zapis za nas, ki beremo 

Svetilnik.  
 

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja. 
Čez počitnice nimamo izpostavljeno Najsvetejše ob četrtkih. Vedno pa dobrodošli za tiho osebno 
molitev.  Tudi za molitvene skupine velja pogoj: maska in razdalja 
Spored praznika v Strunjanu za leto 2021: 
 

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, v katerem 
je določila pogoje za izvajanje verske dejavnosti. Trenutno veljavna pravila najdete na spletni strani: 
http://www.katoliska-cerkev.si/ . Zunaj cerkve niso potrebne maske, če držimo razdaljo meter in pol. 
Zaščitne maske niso obvezne ( se pa priporočajo, če so jih sposobni nositi)  za otroke do 6. leta 
starosti. Svete maše v Kortah in v Izoli imajo možnost zunanjega ozvočenja. Če bi želeli biti pri sveti 
maši zunaj, je dovolj, da opozorite duhovnika ali nekoga, ki bo vklopil zunanje ozvočenje.   
Še naprej bomo delili sveto obhajilo po klopeh. Kdor želi prejeti sveto obhajilo naj vstane ali da 
primerni znak. Miloščino izročite v nabiralnike ali nakažite na TRR župnije. Tudi miloščina je 
znamenje sodaritve svete maše.  
Tisk: Družina in 32 novih knjig založbe Ognjišče…. 
 

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.  
 

Sveta spoved: Za spoved se lahko prijavite po telefonu. Redno je duhovnik na razpolago ob 

nedeljah in ob petkih pol ure pred vsako sveto mašo.  
 
 

Cerkev v Južnem Sudanu je pretresena zaradi uboja dveh redovnih sester. S. Martinelli pravi, da se 
država spreminja, poskuse vzpostavitve miru pa so preprečili interesi. Ostaja odločnost tistih, ki želijo 

biti del procesa stabilizacije in formacije mladih. 

V nedeljo, 15. avgusta, je skupina oboroženih oseb iz zasede napadel skupino sester redovne 

skupnosti Svetega Srca Jezusovega, ki so se vračale v Džubo. Ubiti sta bili s. Mary Abud in s. Regina 

Roba. Papež Frančišek je v telegramu izrazil sožalje in pretresenost ter dogodek označil za 

»nesmiselno dejanje nasilja«. Prav tako je izrazil zaupanje, da bo »njuna žrtev prispevala k miru, 

spravi in varnosti v regiji«.Ta dogodek nas je še bolj pretresel, saj ni v duhu teh ljudi, da bi 
neposredno ubijali redovnice. Običajno obstajajo spoštovanje do redovnikov, duhovnikov in še 

posebej do redovnic. Takšno dejanje ni del miselnosti naših ljudi. Kaže na spremembo, da je v globini 

nekaj narobe. 

Nasilni dogodki kažejo, da »da je pot do miru še vedno dolga in težka. Ni vsakdo zavezan tej poti, vsi 
ne razumejo njenega pomena. Po drugi strani pa je toliko skupin, toliko zmede, toliko revščine. To so 

velike skale na poti miru.  

Njuna tragična smrt vzbuja odločnost. »Ne smemo popustiti tistim, ki si prizadevajo le za nasilje. 

Potrebno je več dela pri formaciji mladih, da bi jim pokazali drugačne načine življenja, ki ne temeljijo 
na nasilju ali samo na denarju. Mladi se morajo vrniti k vrednotam, da bi zgradili zdravo družbo.« 

Poziv k molitvi: »Še naprej moliti za Južni Sudan, za mir, da bi lahko resnično postavili temelje za 

miroljuben ponovni zagon, za pot, ki nas vse vodi k bratstvu. Še vedno je preveč ločitev, ki se po 

mojem mnenju podpihujejo tudi na politični ravni. To, kar naj bi bila mirna gradnja države, se je 
izkazalo za katastrofo ravno zaradi spodbujanja zasebnih, na koncu plemenskih, celo klanovskih 

interesov. Namesto da bi oblikovali kulturo deljenja.. Začeti moramo znova. Ne moremo se sprijazniti 

s tem, da smo zgolj žrtev. 

K molitvi za Južni Sudan kliče tudi naš 
župljan Giorgio, ki tam opravlja svojo 

službo kirurga. Povzamem sporočilo, ki 

mi ga je včeraj poslal.  

Sono di nuovo in Sud Sudan. È un 
paese difficile e violento. È anche 
molto povero, ma così povero che si 
fa fatica ad immaginare. Io proverò a 
mostrarlo con le fotografie ma è 
impossibile fare foto per la strada 
senza rischiare che la polizia ti fermi. Soprattutto non si possono fotografare i soldati, le 
auto corazzate con le mitragliatrici con cui si spostano e la polizia. 
Mancano molte cose a cui siamo abituati, come molti cibi, dai fo rmaggi e i salumi, alla 
verdura fresca. Ci sono solo poche cose come pomodori e melanzane e patate. Si trova riso 
e fagioli ma non polenta o mais. La pasta è cara e si trovano solo panini, tutti uguali, piccoli 
e rotondi. Ma questo ci basta. 
Come sai io mi occupo della chirurgia. Praticamente tutti i casi sono casi di infezioni o 
ferite da Kalashnikov. Sono casi che in Europa non possiamo immaginare. C'è tanta 
umanità ma anche tanta sporcizia, di cui loro neppure si accorgono. E poi tante mosche e 
in particolare sui malati 
Io vivo in maniera molto essenziale, con pochissime comodità: ho un letto una doccia e un 
gabinetto. Ho fatto fatica ad avere la luce ma c'è l'acqua corrente dal pozzo. Per bere 
dobbiamo filtrarla. Un letto, una sedia, un tavolo e un piccolo armadio. Molto francescano 
ma non mi lamento. E’ come essere in campeggio. 
Un saluto a te, ai tuoi collaboratori che vedo sempre a Messa e alle suore. 
Dite ogni tanto una Zdrava Marija per me. Da Rumbek, Sud Sudan. Giorgio. 
 

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: V prvi dozi cepljenja dobimo čip…. v drugi dozi pa pasword, da se lahko prenos aktivira …  

http://www.katoliska-cerkev.si/
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

