
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

29. NEDELJA 
med letom 
17.10.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00 

 † Giordana Lakošeljac 

†† Franc, Marija in Valter Panger 

† Štefan Lavrič, †† starši in vsi Štrumbelj  

† Antonija Jež in †† Jež in Petrovčič 

PONEDELJEK 
Luka, evangelist 

Korte 
sv. Maver 

19.30 
19.00 

za zdravje 

za zdravje, za Marjano 

TOREK. 
Korte  

sv. Maver  
18.00 
19.00 

30. dan † Nerio Hrvatin 
†† Jožef, Leopold, Marija in vsi †† Grosar 

SREDA  
Korte 

sv. Maver 
19.30 
19.00 

za zdravje in blagoslov ob jubileju 
†† Marija in Marčelo Koren 

ČETRTEK  
Uršula, devica, muč. 

Korte  
sv. Maver 

19.30 
19.00 

v dober namen 

† Angel Jerebica 

PETEK 
Janez Pavel II. papež 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

8.00 
17.00 
19.00 

za župnijsko družino 

za duše v vicah 

† Iztok Leban 

SOBOTA  
Janez Kapistran, duh. 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

v zahvalo za vse milosti 

†† Kaligarič Ana, Peter in Atilij 

30. NEDELJA 
med letom 

Misijonska nedelja 
24.10.2021 

sv. Maver 
sv. Maver 

 
Korte 

 
 sv. Maver 

8.00 
10.00 

 
16.00 

 
19.00 

za zdravje, druž. Čehovin 

v čast Svetemu Duhu za birmance 

za župnijsko družino 

† Avrelija in Viktor Felda 

v čast Svetemu Duhu za birmance 
† Renato in starši Franc in Frančiška Zadel 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 22.10. 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.  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.  Vsak večer 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  
 

Prihodnjo nedeljo bo v Izoli in v Kortah birma. Prednost pri vstopu v cerkev imajo 

sorodniki birmancev. Naj pridejo 15 minut prej, da bomo v miru pogledali PCT pogoje. Ker 

imamo v cerkvi prekontlorirano vsi PCT pogoj in pravilno nameščene maske, ne 

potrebujemo več razdalje. Zaradi skrbi za zdravje bomo vseeno poskrbeli za razdaljo med 

širšimi družinami birmancev. Kar bo prostih mest bomo lahko napolnili tudi druge dele 

cerkve. Sveto mašo lahko spremljate tudi zunaj na trgu. Tudi tam so obvezne maske, če ni 

mogoče zagotoviti razdalje.  
 
 

Vprašanje: Iz evangelija po Marku 10,35-45. Tukaj Jezus predstavi namen svojega prihoda na svet. Kakšen je namen?   
a) da bi on zavladal vsemu svetu;  b) da bi ozdravil vse bolnike;  c) da bi stregel;  d) da bi preganjal grešnike. 
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Prihodnjo nedeljo imamo misijonsko nedeljo: 
Zaradi birme v obeh župnijah bo miloščina za 
misijone 31. oktobra. Bomo pa praznovali 
misijonsko nedeljo na dan birme, saj so naši 
birmanci in vsi mi napolnjeni s Svetim Duhom 

prav z namenom, da bi bili misijonarji:  Drža, ki pritiče kristjanu je veselje, 
saj biti kristjan pomeni biti Kristusov – biti odrešen! In to veselje nad našim 
odrešenjem misijonarji ne morejo zadržati zase, ampak ga širijo ljudem, ki se 
z Jezusom in njegovim evangelijem še niso srečali. Prav tako smo tudi mi 
misijonarji v okolju kjer živimo in delujemo. 
Naj nas spremlja in podpira Božji blagoslov, da bi ljudje v nas vedno videli 
izžarevajoče odrešenjsko veselje – veselje, da smo kristjani. 
 

Verouk = Kateheza: odpade za 8. in 9. razred, ker imamo devetdnevnico. Za vse 
druge so redna srečanja: 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. Če niste zdravi, ali če ste bili v 
rizičnem stiku se opravičite in se ne udeležite kateheze. 
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 zaradi tega manj nevarno za prenos okužbe.  Nadaljujte z verskim življenjem v 
družini.  Kateheza vas bo pri tem podprla. 
Nekaterih svetih maš iz Izole ali Kort se lahko udeležite tudi po zoomu.    
 

BIRMANCI:  Z velikim navdušenjem smo začeli z devetdnevnico pred birmo v obeh 

župnijah. Upam da ostanete vsi zdravi in navzoči. Če kdo ne more k sveti maši za 

devetdnevnico naj se poveže po zoomu ali pa v skrajnem slučaju naj si tisti dan uredi pol 

ure molitve z branjem božje besede…. Božjo besedo za tisti dan  lahko dobite na spletni 

strani: hozana.si ali pa vam jo po želji pošljem na mail.  

Če še niste hitro prijavite sebe in družino na zoom srečanje z birmovalcem Slavkotom. V 

petek po sveti maši bomo imeli vajo za nedeljo. 
 

Verouk za odrasle: bo v četrtek 14. 11. ob 20.00 

 29. NEDELJA MED LETOM 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
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Pevske vaje Izola: prihodnji teden bodo v petek ob 20h. Vabljeni novi pevci in pevke 
 

OPASILO KORTE:  V Kortah na tretjo nedeljo v oktobru, letos 

17.10., obeležujemo praznik posvetitve cerkve. Cerkev je za 

župnijo tisti kraj, ki kakor modem pri internetu, skrbi za zvezo 

med zemeljskim in nebeškim.  

Hvala za vaše darove ob prazničnem ofru.  Zaradi covid razmer 

ne bomo šli okoli oltarja.  
Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena 
skupina Božjega usmiljenja. 
Uro molitve pred Najsvetejšim 

imamo ob četrtkih.  Tudi za molitvene skupine velja 
pogoj: PCT, maska in razdalja.  
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v 
Kortah.  
 

Sveta spoved: Ker bodo mnogi birmanci in 

sorodniki želeli sprejeti zakrament sprave bomo 

na razpolago vsak dan pol ure pred sveto mašo.  

Lahko pokličete za spoved tudi v drugem času. 

Prav tako lahko pokličete za sveto obhajilo tisti 

ki nimate pogoja PCT.  

 

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.  
 

V nedeljo, 17. 10. ob 17h bo v koprski stolnici 

škofijsko liturgično odprtje sinode. Ne bo svete 

maše, pač pa večernice z molitvijo za sinodo in 

kratka predstavitev škofijskega dogajanja v 

sinodi. Vabljeni ste, da se odprtja sinode po 

svojih zmožnostih udeležite in povabite tudi 

vernike, kolikor je pač mogoče. Okrepite pa tudi 

molitev za sinodo. 
 

V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon na daljavo od 5. do 7.  novembra.   

Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu: 

pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu. Na njem najdete 

tudi odmeve na pripravo. 
 

 

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: 

misijoni, 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.  
 

Papež Frančišek:  Dragi bratje in sestre, 
 

hvala, da ste tukaj, na odprtju sinode. Prišli ste z mnogih poti in iz mnogih Cerkva, vsakdo v srcu nosi 
vprašanja in upanja, in prepričan sem, da nas bo Duh vodil in nam dal milost, da bomo šli naprej 

skupaj, da se bomo medsebojno poslušali in začeli razločevanje v našem času, postali solidarni z 

napori in željami človeštva. Poudarjam, da sinoda ni parlament, da sinoda ni raziskava o mnenjih, 

sinoda je cerkven trenutek in protagonist sinode je Sveti Duh. Če ni Duha, ne bo sinode. 

To sinodo živimo v duhu molitve, s katero se je Jezus obrnil na Očeta za svoje: »Da bi bili vsi eno.«  

Sinoda nam  ponuja priložnost, da bi postali Cerkev poslušanja: da bi si vzeli pavzo med svojimi 

ritmi, da bi ustavili pastoralne skrbi, da bi se zaustavili in prisluhnili. Poslušati Duha v adoraciji in 

molitvi; poslušati brate in sestre glede upanja in krize vere na različnih področjih sveta. Končno 
imamo priložnost postati Cerkev bližine – vedno se vračamo k Božjemu slogu; Božji slog je bližina, 

sočutje in nežnost; . ..vir: R. Vatikan 

 

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: Na veliki turistični ladji je neki bogataš zakupil kabino z dogovorom, da jo lahko po svoje uredi. 
Čeprav je bila kabina pod morsko gladino, je začel rezati v ladijski trup, da bo naredil okno. Ni se ustavil, ko so 
ga opozarjali da tega ne sme, kajti rekel je: »S svojo lastnino lahko počnem kar želim«! 

 

Molitev za sinodo 
Pred Teboj smo, Sveti Duh,  
ko smo zbrani v Tvojem imenu.  
Samo ti nas vodi,  
bodi doma v naših srcih;  
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,  
in kako naj hodimo po njej.  
Šibki smo in grešni;  
ne dopusti, da bi širili nered.  
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po 
napačni poti  
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.  
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,  
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju 
naproti  
in se ne bomo oddaljili od poti resnice  
in od pravičnosti.  
Vse to Te prosimo,  
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,  
v občestvu z Očetom in Sinom  
na vekov veke.    Amen. 
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