
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK sv. Maver 8.00 Marija, Rafael, Jože, Ivan, Feri Senčar 

TOREK.    

SREDA  sv. Maver 19.00 † Ivana Jerebica 

ČETRTEK  
Simon in Juda Tadej, ap. 

sv. Maver 19.00 
†† iz družin Zalovič, Kapetanovič in 

Kapraljevič 

PETEK sv. Maver 19.00 †† Nina in Rudolfo Šabac 

SOBOTA  sv. Maver 19.00 † Ana Zavec, dar: molitvena skupina Božjega 

usmiljenja 

Vrnitev na sončni čas!!! 

31. NEDELJA 
med letom 
31.10.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

 

 † Đuro Vukelja 

†† Ivan in Elvis Panger, Korte 70a 

za župnijsko družino 

†† Anton Poles, Marija, Anton, Ivan in 

Franc Ceglar 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 29.10. 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.  V sredo, četrtek, petek, soboto 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  
 

Danes  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: Ko so apostoli skupaj z Marijo pričakovali Svetega Duha, so se začudili, ko so zagledali ?   a) goloba;  b) 
ogenj;  c) vodo;  d) olje. 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXVIII  št. 41  24. - 31.  oktober  2021 
 

Verouk = Kateheza: odpade za vse skupine. 
Počitnice!   
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  2021:  

Na misijonsko nedeljo 

bo 24 birmancev iz 

obeh župnij pristopilo 

k zakramentu svete 

birme. Dva v Kortah 

bosta zaradi bolezni 

pristopila k birmi malo 

kasneje, ko ozdravita. Naj vas Sveti Duh razvname, da boste 

goreli sami in vžigali tudi naši župniji. Da nam bo drugemu ob 

drugem in ob Jezusu vsem toplo. Hvala birmovalcu 

generalnemu vikarju Slavku Rebcu, 

za radost v srečanjih z družinami in 

na dan svete birme. Hvala staršem, 

da ste prenesli vero, vsem katehetom 

in botrom za pripravo birmancev v 

teh posebnih časih. Hvala tudi za 

čiščenje in pripravo cerkve in 

bogoslužja. Po pogovoru z birmanci 

sem vsem z lahkoto podpisal izjavo, 

da so za prejem zakramenta dovolj pripravljeni. Vsi se zavedajo, da bo vera usahnila, če jo 

bomo sedaj nehali hraniti. Župniji Izola in Korte vas, dragi mladi, zelo potrebujeta. Vsak 

naj vstopa v župnijsko življenje z darom in talenti, ki jih je prejel. Vsak na svoj način bo 

naredil nekaj lepega za Boga.   
Birmanci 2023: 6. in 7. razred smo začeli s pripravami za birmo. Pri verouku vam bomo razložili, kaj 

pomeni biti birmanec. Zaenkrat je nujno, da v liturgični zvezek zapisujete vse, kar spada k življenju 

po veri.  

 30. NEDELJA MED LETOM - 

MISIJONSKA 

Birmanci Izola 

Marko Cencič 

Jakob Cencič 

Jan Luka Fatur 

Tilen Frank 

Zarja Jagodnik 

Leni Jereb 

Andreja Jurišič 

Timotej Kirn 

Neja Kleva 

Pia Koncilja 

Benjamin  Lakošeljac 

Gašper  Lisjak 

Maša Ula Majerič 

Luana Penca 

Luna Potočnik 

Griša Rojc 

Matej  Smoje 

Aljaž Smoje 

Ana Marina Vadnov 

Rudi Valenčič 

Birmanci Korte 

Martin  Burdych 

Matic Kleva 

Nika Kleva 

Jakob  Panger 

Marko 
Paradžik -

Dragan 

Zala Tul 

Ogenj, ki žge, vdihni v srce 

strast za tvoje ime. 

O Sveti Duh, pridi na nas, 

vodi nas Ti, vodi nas Ti, 

Gospod. 

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


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

Pevske vaje Izola: prihodnji teden imamo počitnice. 
 

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: Pred praznikom vseh svetih je dobro poskrbeti za sveto spoved. Redno smo 

na razpolago v petek in v nedeljo pred sveto mašo ali po dogovoru.  

 

V tem koncu tedna se v Izoli spominjamo tudi Izolskega Čudeža: Leta 1380 so Genovežani 
napadali in plenili po Jadranu. 23. oktobra so se Izolani pred nevarnostjo zatekli v cerkev in 
molili. Sveti Maver je poslal meglo nad morje in goloba, ki je odpeljal ladjevje daleč stran, 
potem pa se vrnil z oljčno vejico v kljunu. Oljčna vejica pomeni mir. Goloba z oljčno vejico v 
kljunu smo narisali v občinski grb. Danes prihaja nad Izolo Sveti Duh v podobi goloba. 
Vrednotam našega kraja ne grozijo Genovežani, ampak mnogi drugi roparji. Posnemajmo 
prednike in se uprimo z molitvijo v cerkvi ali pa tam kjer smo.  
 

Ker je naš Svetilnik tudi župnijska kronika naj omenim še tri pomembne dogodke, 
ki so se zgodili ta vikend:  
Podpisali so pismo o nameri, ki vsebuje tudi načrte in finančno konstrukcijo za 
popolno obnovo kapele svetega nadangela Mihaela na pokopališču v Izoli. 
Zgrajena je bila 1886 Kapela je last Občine, z njo upravlja Komunala Izola, glavni 
uporabnik pa je župnija Izola. Za obnovo se je predvsem zavzela Italijanska 
skupnost iz Izole. Dela naj bi dokončali v enem letu in znašajo približno dvesto 
tisoč evrov. Projekt obnove bo znatno podprla tržaška ljudska univerza, ki na ta 
način praznuje 120 letnico delovanja.  
 

Daniela Tomšič: Il duomo di Isola d'Istria. La chiesa parrocchiale di San Mauro di Isola, 

edita dalla »Comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi« Edizioni Il Mandracchio 

2020. Knjiga je bila predstavljena v petek pod večer v Manziolijevi palači. 

Leta 2015 je Silvano Sau dal pobudo za realizacijo publikacije, ki bi morala predstavljati 

izčrpno analizo razvoja izolske cerkve, usklajeno med besedilom in podobami na 

zgodovinski, kulturni in umetniški ravni. Knjiga vsebuje zgodovinski razvoj izolske 

župnije, ki ga opisuje z arhitekturnega vidika. Del publikacije je posvečen kronologiji 

stavbe in je obogaten s številnimi fotografijami in z grafično prilogo. Hvala avtorici in vsem 

za veliko delo.  
 

Družina Vadnov je za cerkev svetega Mavra podarila »Legibile« podstavek za 
mašnikovo knjigo iz orehovega lesa. Vsakemu, ki na tem svetu, zaradi Božjega 
imena kaj dobrega stori naj Oče povrne z blagoslovom na poti in z večnim 
življenjem.   
 

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 pravilno 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 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  
31. 10. bodo v obeh župnijah vaši darovi namenjeni misijonom.   
 

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:   
Naj bomo pogumni in naj vztrajno prosimo »gospodarja žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« (Lk 

10,2). Zavedamo se namreč, da poklicanost k poslanstvu ni stvar preteklosti ali romantični spomin na 
neke druge čase. Jezus danes potrebuje srca, ki so sposobna živeti poklicanost kot resnično zgodbo 

ljubezni, ki jih bo napotila, da bodo šli na obrobja sveta in postali glasniki in orodja sočutja. In gre za 

klic, ki ga Jezus namenja vsem, čeprav ne vsem na isti način. Marija, prva misijonska učenka, naj 

pomaga, da bo v vseh krščenih rasla želja, da bi bili sol in luč v naših deželah (prim. Mt 5,13-14). 
. ..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: Dar moči bi lahko rekli tudi dar poguma. Si bil kdaj pogumen vprašam birmanca. »ja. Enkrat sem pri matematiki 
dvignil roko.« 
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