
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK sv. Maver 
8.00 
19.00 

za zdravje družine Logar 

†† iz družine Turk  

TOREK. sv. Maver 19.00 † Marica Vlašič 

SREDA  sv. Maver  19.00 
za Tima, za rojstni dan 
†† Ivanka in Ivan Ljubič 

ČETRTEK  sv. Maver 19.00 
†† Jožef in Milka Kocjančič 

† Dragutin Javornik 

prvi PETEK 
Gregor Veliki, papež, 

cerkveni učitelj 

Dom upok. 
sv. Maver 

 

15.00 
19.00 

 

†† Edvard in Frančiška Lesjak 

†† Gono in Giovanina Juriševič in † 

Milan Lakošeljac 

prva SOBOTA  sv. Maver 19.00 v zahvalo za zdravje, Zora 

23. NEDELJA 
med letom 
ANGELSKA 

5.9. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver  
 

sv. Maver 
 

8.00 
9.00 
10.00 

 
19.00 

 

za žive in †† Zadnik in Rožanc 

za župnijsko družino 

za Primožič in Koradin, za zdravje in 

srečo 

†† sestre Marija Olga in Suzana, dar 

Giordana 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 3. 9. 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.  

V domu upokojencev smo se dogovorili, da bomo zopet imeli sveto mašo za prve 

petke, in obisk bolnikov po sobah. Naši bolni in preizkušani bratje so že leto in pol 

brez rednega prejemanja svetih zakramentov, spovedi, bolniškega maziljenja in 

svetega obhajila. Izredno sem vmes oskrbel nekatere nujne primere, ko so bolniki 

sami ali njihovi svojci poklicali. Čeprav bomo vstopali z maskami in razkuženi se 

veselimo te nove priložnosti za Božjo navzočnost med našimi bolniki. Za obisk 

bolnika na domovih je poterebno poklicati ali sporočiti župniku, da se dogovorimo 

kdaj in kam naj pridem. Če se bodo covid razmere zelo poslabšale seveda sveta 

maša in obisk bolnikov odpade. 
Vprašanje: Kakšen naziv ima prva nedelja v septembru, zaradi katere je tudi ves mesec september v varstvu?  

a) Šmarnična nedelja.;  b)Šolska nedelja;  c) angleška nedelja;  d) angelska nedelja;  
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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. Pišite vaš mail naslov  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.  
Starši ste ob krstu 
obljubili da boste svoje 
otroke vzgajali v veri. K 
vzgoji za vero spada 
tudi župnijska kateheza 
in redna sveta maša. 
Vprašanje, ki si ga 
oznanjevalci 
zastavljamo je, kako 
delati, da bodo ljudje 
zaznali da so lačni 
Božje bližine.  
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. Otroci 
se k verouku lahko 
vpišejo tudi pozneje v 
katerikoli starosti. Je pa 
bolje zanje, če začnejo 

22. 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 
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prej. Tistim ki začnejo v kasnejših letih manjkajo mnoga doživetja, ki so 
podlaga za vero.  
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.  V soboto ob 9h prosim za pomoč pri čiščenju in 
urejanju učilnic pred novim veroučnim letom.    

BIRMANCI:  Na župnijski spletni strani pod zavihkom verouk dobite Birmanska vprašanja. 

Iz prejšnjih dveh spraševanj veste, da vas sprašujem tudi molitve, ki jih znate v kateremkoli 

jeziku. Obvezne so osnovne molitve: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu, Jutranja in 

večerna molitev, molitev pred jedjo, molitve pri maši, Pridi Sveti Duh, Spovedne molitve, 

Oče naš v Italijanskem jeziku… Med obrazci: Duhovna in telesna dela usmiljenja, darovi 

Svetega Duha, deset zapovedi, … 

V vašem liturgičnem zvezku morajo biti zapisane vse svete maše, dodatno sodelovanja, če 

ste ministrirali, brali .. Če ste bili na romanju ali na duhovnih vajah napišite kratek opis in 

vtis. Nekaj dodatnih točk prinaša vaša skrb za lepoto stvarstva, ločevanje odpadkov, in 

dobra dela, ki ste jih naredili v župniji ali v domači družini. Zapišite tudi, kako ste skrbeli 

za vero v času korone in kako ste organizirali bogoslužja v družini, ko so bile cerkve zaprte.  

Pri zadnjem spraševanju boste tudi oddali  z roko spisano vašo osebno prošnjo za prejem 

zakramenta svete Birme. Pismo je naslovljeno na našega škofa Jurija. V prošnji se 

predstavite. Opišite tudi svojo družino. Povejte kdo vas je spremljal na poti k veri. Kakšna 

je bila vloga staršev, krstnih botrov in drugih, ki so vas podpirali na poti vere. Opišite, 

kakšna je sedaj vaša vera in kako si v prihodnosti predstavljate vaše življenje iz vere. Iz 

mojih srečanj pri verouku in pri prejšnjih spraševanjih vem, da znate biti pristni, iskreni in 

ustvarjalni. Pri spraševanju je priložnost da tudi vi sprašujete župnika, tisto kar vas zanima, 

ali vam ni čisto jasno.  

Birma bo 24. oktobra ob 10h v Izoli in ob 16h v Kortah. Upam, da nas virus ne zapre v 

kakšno izolacijo. Predlagam, da spraševanje s pismom in predstavitvijo botrov (če boter ni 

iz župnije Izola ali Korte se mora predstaviti svojemu župniku, tam kjer živi. Njegov župnik 

mu bo dal ustrezno poslanstvo za službo botra.  
 

Priprava na krst otrok: V četrtek 9.9. ob 20h bomo imeli pripravo na krst vašega otroka. 

Priprava bo potekala po zoomu in jo vodim jaz – župnik Janez. Priprava bo potekala tri 

zaporedne četrtke. Priprava obsega kratko razlago o tem kaj kristjani verujemo, kakšne so 

naše dolžnosti in pravice, ko postanemo člani 

Cerkve in kako vzgajati otroka za vero. Priprava 

na krst je obvezna pred krstom prvega otroka. 

Ker med poletjem ni bilo priprav, smo nekatere 

otroke krstili z obljubo staršev, da se bodo 

priprave udeležili v septembru.  

Kdor se želi udeležiti priprave – lahko se 

udeležite priprave še pred rojstvom otroka, lahko 

ste iz kakšne druge župnije, lahko imate že več 

otrok pa bi želeli narediti še nekaj za vašega 

otroka… - naj se prijavi na mail: 

zupnija.izola@rkc.si , da vam bom lahko poslal 

podatke za zoom. Priprave naj se udeležita oba 

starša, lepo pa je, da pridejo zraven tudi botri.  

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja. 
Uro molitve pred Najsvetejšim imamo ob četrtkih. Vedno pa dobrodošli za tiho osebno molitev.  Tudi 
za molitvene skupine velja pogoj: maska in razdalja 
 

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, Beseda med nami in Ognjišče…. 
 

Ta teden se je preselila k uršulinkam v 

naši župniji nova sestra Božena. Takole 

se je predstavila: 

Sem Božena Kutnar, rojena v Ljubljani, 

kmalu po rojstvu pa s krstom vcepljena v 

Kristusa v cerkvi sv. Vida v Šentvidu pri 

Stični. Po srednji šoli sem se pridružila 

skupnosti uršulink, s katerimi še danes 

skupaj iščemo poti novega življenja v 

današnjem svetu. Po izobrazbi sem 

glasbenica, zadnja leta pa več časa posvečam tudi študiju liturgije in duhovnosti, kar se v 

bogoslužju najlepše združuje. Skoraj celo življenje se tako na različne načine posvečam 

prav oblikovanju ter razumevanju liturgije, ki je srce Cerkve. Po skoraj 25-ih letih življenja 

v centru Ljubljane, prihajam v Izolo z zaupanjem, da Gospod vodi moje življenje in da nam 

bo korak za korakom odkrival, kako lahko skupaj tkemo vezi Cerkvenega občestva in svetu 

razodevamo Kristusovo ljubezen.   

Sestra dobrodošla. Naj bo blagoslovljeno tvoje poslanstvo v slovenski Istri  
 

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.  
 

 

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: Dobila sem novega psa. Na žalost je moj mož alergičen na pasjo dlako, zato ga oddam. 47 let, 171 
cm, 91 kg. Sliši ( ne vedno), na ime  Danilo.  
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