
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

26. NEDELJA 
med letom 
26.9. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver  
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00 

†† Katica, Reza, Vlado in Đurđa 

† Janez Jug, Malija 106 (10 let) 
† Silvio in vsi †† Parovel 

30. dan † Ana Zavec 

PONEDELJEK 
 Vincencij Pavelski, duh. 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
19.00 

 

†† Smolej in Mulej 

za zdravje, ljubezen in blagoslov 

nečakove družine 

TOREK. 
Venčeslav, mučenec 

sv. Maver  
 

Korte 

8.00 
 

18.00 

†† Ivan in Nadja Štokovac, Ester, Marijo 
in Albina 
za duše v vicah 

SREDA  
Mihael, Gabrijel in 

 Rafael, nadangeli

sv. Maver 
Korte 

8.00 
19.00 

† Federico Ipsa 
8. dan † Nerio Hrvatin, Korte 106a 

ČETRTEK  
Hieronim, C. Učitelj 

sv. Maver 
 

19.00 
 

8. dan † Jožef Čehovin, Franeta Marušiča 

3  

Prvi PETEK 
Terezija Deteta Jezusa 

sv. Maver 
dom upok. 

8.00 
15.00 

za zdravo pamet 

v čast Mariji od zdravja za vse bolnike 

Prva SOBOTA  
 Angeli varuhi

  ni svete maše v župnijah 

27. NEDELJA 
med letom 

ROŽNOVENSKA 
3.10.2021 

sv. Maver 
Korte 

 
sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 

 
10.00 
19.00 

† Robert Oroši 

†  Vladimir Novak in †† iz družine 

Kapun Korte 82a 
†† Marjo, Boris, Kristjan, Olga, Aldo, Santina 

1. obl. † Zdenko Šmuc, Baredi 8 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 1.10. od 8.30 do 10h  Veliko zadev lahko 

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

Mavra 4, 6310 Izola). Pogoj za vstop v cerkev je PCT.  Razdalja med osebami je 

1,5 metra, razen če so iz skupnega gospodinjstva. Še vedno velja, da se svete maše 

udeležimo zdravi, z zaščitno masko. Zaščitna maska mora pokrivati nos in usta. 

Kdor ne more zdržati s pravilno nameščeno masko eno uro ali nima pogoja PCT 

naj se udeleži svete maše zunaj na zvočniku, po radiu Ognjišče, televiziji ali preko 

spleta.  Danes ob 10h, v sredo 19h, v četrtek ob 19h in v nedeljo ob 10h se lahko k 

maši povežete po zoomu:  
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVm

UT09      Meeting ID: 847 2107 5224   ;   Passcode: 643554 

Kolikor smo poskusili zadeva sedaj lepo deluje. Če kdo sedi pri maši pred cerkvijo jo lahko 

spremlja po zoomu, da ima tudi sliko. Je pa dobro v tem primeru izključiti zvok, ker je par 

sekund zamika, med dogajanjem v cerkvi in prenosom na računalnik/telefon.  
Preverjanje pogoja PCT pri sveti maši je v pristojnosti župnika oz. od njega 

pooblaščene osebe (župnijski sodelavec, mežnar, ministrant, član ŽPS ...).  
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 37  26. september – 3. oktober  2021 
 

Verouk: 5. in 6. razred 
verouk odpade prihodnji 
teden. = Kateheza: 
Pogoji za obisk: 
Katehezo obiskujejo 
lahko zdravi otroci. Pred 
vstopom v učilnico ali 
cerkev se razkužimo.  
Do 5. leta otroci ne potrebujejo zaščitnih mask.  
Starejši otroci nosijo zaščitne maske v zaprtih 
prostorih. PCT ni obvezen.  
Tudi kateheti nosimo zaščitne maske in smo vsi 
cepljeni. Verjamem, da ta pravila hočejo zaščititi 
dragoceno zdravje naših otrok in njihovih 
družin. Potrudili se bomo za varen verouk in za 
to, kar bo za otroke najboljše. 
Za obisk svete maše ne velja pravilo PCT za 
otroke do 15. leta starosti. Veljajo pa pravilno 
nameščene zaščitne maske za starejše od pet 
let.  Poskrbimo pa za varnost. Mogoče bi 
tedensko obiskali sveto mašo ob delovnikih, ko 
je manj ljudi in je bolj varno za prenos okužbe.  
Kar ste starši v zadnjem letu naredili za versko 
rast vaših otrok in za vero v vaših družinah je 

bilo večinoma zelo dobro. Nadaljujte z verskim življenjem v družini.  Kateheza v vas 
bo pri tem podprla. 
Nekaterih svetih maš iz Izole ali Kort se lahko udeležite tudi po zoomu.   Če bo 
zanimanje veliko in če bomo tehnično uspešni bomo prenašali vse svete maše.  
 

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

in druga navodila kako se je potrebno pripraviti na zadnje spraševanje. Tisti, ki so že bili na 

spraševanju so bili izvrstno pripravljeni. Obeta se nam lep praznik birme in skupina zrelih 

in odgovornih kristjanov, ki stopa v človeško in krščansko odraslost. Za mlade iz obeh 

župnij: Korte in Izola imam zelo dober občutek. Korona nas je pretresla vendar tudi naučila, 

da moramo, kot ljudje in kot kristjani držati skupaj. 
 

Verouk za odrasle: bo v četrtek 30. 9. ob 19.45 
 

Vprašanje: Kaj je potrebno podariti Kristusovemu učencu, da ne izgubimo plačila v nebesih ?  a) vsaj 100 evrov;  
b)vsaj kozarec hladne vode;  c) vsaj dva rožna venca;  d) vsaj eno hladno pivo 
 

 26. NEDELJA MED LETOM 

Bi radi spremljali svete 

maše iz naše cerkve po 
spletu. Če nam bo uspelo 

tehnično pripravit prenos 

bodo podatki na spletni 

strani župnije Izola: 
http://zupnija-izola.rkc.si/  

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
http://zupnija-izola.rkc.si/


 

Pevske vaje Izola: prihodnji teden bodo v sredo. Vabljeni novi pevci in pevke 
 

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja. 
Uro molitve pred Najsvetejšim imamo ob četrtkih imamo.  Tudi za molitvene skupine velja pogoj: PCT, 
maska in razdalja.  
Ob četrkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.  
 

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.  
 

Spoštovani,za vstop v cerkev morate na podlagi 
veljavnih predpisov vsi verniki nad 15 let starosti, 
izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost, cepljenje, 
testiranje). Lepo vas prosimo, da ob vstopu v cerkev 
pristojni osebi pri vhodu pokažete:- osebni dokument in 

- t. i. COVID zeleno potrdilo (v tiskani ali elektronski obliki). Prosimo 
vas, da v cerkvi nosite zaščitno masko. Hvala za vaše sodelovanje.  
Vsakega, ki vstopa v cerkev moramo preveriti. Prosim člane ŽPS in druge prijazne 
ljudi, za pomoč pri tem delu.  
Olajšajte sebi in drugim življenje s tem, da boste to, kar se mora, naredili z 
veseljem.  
PREBOLELOST: Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z dokazilom o 
pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. 
CEPLJENJE: Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena pripravljena kartica 
proizvajalca ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o 
opravljenem cepljenju. Imetniki digitalne identitete lahko potrdilo pridobijo tudi na 
spletnem mestu zVem. 
TESTIRANJE: Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat 
PCR testa pa ne starejši od 72 ur. Samotestiranje ne velja. 
Otroci do 15 leta ne potrebujejo potrdil. Hvala vam, da z odgovornim načinom 
življenja, s spoštovanjem vladnih odlokov za zajezitev širjenja okužb in bolezni in z 
upoštevanjem določil naših škofov za varovanje in ohranjanje zdravja, izražate 
ljubezen in spoštovanje do sebe in bližnjega.  
Duhovno, duševno in telesno zdravje so darovi, ki so nam izročeni. Skrb za vse 
oblike zdravja pa naše stalno prizadevanje in odgovornost, ki nam je zaupana.. 
 
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 5. 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.  
 

Župnijski pastoralni svet  - ŽPS in Župnijski gospodarski svet - ŽGS : 

Prosim, če v prihodnjem tednu oddate glasovnice za Župnijski pastoralni 

svet in za gospodarski svet  v skrinjice v cerkvi na mizi. Lahko svoje 

predloge za izbiro članov pošljete tudi po pošti ali vržete v župnijski 

nabiralnik.  Člane lahko predlagate do 4. 10. do 24 ure. 

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno 

telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje 

pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti 

karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in 

sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju 

oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. 

Ustanovitelj ŽPS je župnik. 

ŽPS sestavljajo: 

– člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj,  predstavnik 

gospodarskega sveta ali ključarjev; 

– voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, Župnijske 

karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih 

gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj; 

– izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali 

ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev; 

– župnik lahko imenuje največ 5 članov glede na spol, starost, poklic, da s tem spopolni 

sestavo sveta. 

Župnijski gospodarski svet je po svoji naravi in namenu župnikovo posvetovalno in 

delovno telo, ki obravnava vprašanja povezana z gospodarskimi zadevami župnije in 

materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje – pripravlja delovne predloge 

in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje in pri tem sodeluje z Župnijskim pastoralnim 

svetom. Gospodarski svet skrbi v skladu z cerkvenimi določbami, da se sredstva namensko 

uporabljajo: zlasti dobrodelnost, vzdrževanje cerkvene opreme in primernega bogoslužja. 

Daje mnenje in soglasje za večje naložbe. 

Slovenski škofje ordinariji so 11. januarja 2021 na 27. seji Stalnega sveta SŠK sklenili, da 

se izbira članov v župnijske pastoralne svete zaradi epidemije preloži na jesen 2021.  
 

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. 26. 9. je miloščina za semenišče. 

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, ali kdo 

drug. Hvala za vaše darove in predvsem da molite 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.  
 

POD ČRTO: Se je peljal župnik z ladjo in je morje začelo postajati nemirno. Gre h kapitanu v strahu, da se bo 
ladja potopila. »Kako naj vem, da bo ladja vzdržala?«   »Poglej mornarje,« pravi kapitan: »Če preklinjajo nismo 
prav nič v nevarnosti, če so tiho, je zadeva že resna, če pa molijo, je malo možnosti da se rešimo« Župnik gre 
pogledat, kaj počnejo mornarji in pride nazaj h kapitanu: »Hvala Bogu, mornarji preklinjajo«. 

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

