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mašni namen

za župnijsko družino
† Franc Škrlec
v zahvalo za 90 let
† Anton Podrepšek
8. dan † Celestin Morgan, Kettejeva ul. 9
† sestra Kata Vuk
†† Marija Kleva, Francka in Matevž
za žive, za družino, za blagoslov in mir
v čast Materi Božji za zdravje
za ††
†† Matija in Marija Babič, Cvetka in
Dino Knez
†† Ana in Jurij Medoš
8. dan † Ada Zornada, Južna c. 2
za zdravje
† Lojze Klun
za nerojene otroke
†† Marjan Rihtaršič in Marija Markič
† Slavko Mikložič
za starše: †† Ivan in Manda Patajac
v zahvalo za vse darove
za župnijsko družino
† Franc Škrlec, namesto cvetja, soseda 8a

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 7.1. 2022 od 8.00 do 10.00. Veliko zadev lahko
uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4,
6310 Izola). Dobrodošli tudi v drugem času, ampak ni gotovo, da sem doma.
Pogoj za vstop v cerkev je PCT. Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba to izkaže z osebnim
dokumentom in enim od dokazil za prebolelost, cepljenje ali testiranje. V cerkvi je razdalja
med verniki 1,5 m. družine so lahko skupaj. Vsi udeleženci starejši od 12 let morajo
izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe svoje
udeležbe v izobraževanju , se šteje, da za udeležbo pri sveti maši izpolnjujejo pogoj PCT.
Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno masko. Zaščitna maska KIRURŠKA ALI FFP2 - mora pokrivati nos in usta. Svete maše se lahko udeležimo tudi
zunaj na zvočniku, po radiu Ognjišče, televiziji ali preko spleta. v Torek, sredo, četrtek
zvečer in v nedeljo ob 10h se lahko v Izoli k maši povežete po zoomu:
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09

Meeting ID: 847 2107 5224 ; Passcode: 643554
Poglejte kdaj in kje so svete maše, da ne boste prišli na koncu ali pred zaprto cerkev!
Vprašanje:Označi dar, ki so ga modri prinesli v Betlehem novorojenemu kralju Jezusu? a) Mira ; b) krona; c) Denar;
d) vžigalice za ogenj;
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Na praznik svetih treh kraljev, smo vsi iskalci in se z modrimi »podajmo na
pot«. Otroci in odrasli smo po stari tradiciji v teh dneh koledniki, ki
razglašajo veselo novico, da se je rodil odrešenik sveta.
Prinašamo
upanje,
predvsem pa veselje, ki ga
današnji človek tako zelo
potrebuje. Pojemo božične
pesmi,
voščimo
ljudem
praznike
in
prinašamo
koledniški blagoslov. »Naše
veselje
je
za
srečo
drugih«.
Verouk = Kateheza: Letos bomo podaljšali počitnice in prihodnji teden ne
bo verouka niti v živo niti na daljavo. Velja za vse Izolske skupine. Zelo
močno pa vabim vse veroučence, da pridejo v četrtek na praznik k sveti
maši in prinesejo svoj kraljevski dar k Jezusu v jaslicah. Gre za misijonsko
akcijo »Otroci za otroke«, ki se na praznik treh kraljev zaključuje. Kdor
nikakor ne more k sveti maši v četrtek lahko pride katerikoli dan in prinese
svoj dar.
Otroci nad 6 let lahko udeležijo svete maše, če opravijo samotestiranje ali
imajo potrdilo o cepljenju oz. prebolelosti. Negativen test potrdijo starši ali
skrbniki s podpisom: Ime priimek in datum rojstva otroka, Kraj in ura
samotestiranja. Podpis, naslov in telefonska številka staršev ali skrbnika. Velja
test, ki ga opravijo v šoli. Za katehezo v vseh razredih lahko pogledate tudi:
predlogi za osnovnošolsko katehezo.
Prvoobhajanci 2022: Zelo lepo, da smo se srečali v živo. Zdaj se covid situacija
zopet slabša. Če ne bo kakšnih dodatnih omejitev, se vidimo v četrtek pri sveti
maši. Drugega verouka ne bo, verjetno pa dobite še od Snježane kakšno
spodbudo za družinsko molitev. Podobno kot na večer pred božičem tudi na
večer pred praznikom treh kraljev blagoslovite vaš dom in družino.
Birmanci 2023: So me vprašali, kdo je Birmanec 2023. Jaz tega ne vem. Tisti, ki se odloči,
pa hodi že vsaj 5 let k verouku in je v šoli vsaj v šestem razredu. Predvsem si mora želeti
prejeti ta zakrament in se dve leti nanj pripravljati po navodilih, ki so objavljena v
Svetilniku. Jaz bom zvedel, kdo so birmanci februarja in marca, ko bodo kandidati prišli na
prvo spraševanje in bodo pokazali, kaj so v pripravi na birmo naredili od septembra do
sedaj. Navodilo danes. Poskrbi za sveto mašo ob nedeljah in na praznik svetih treh kraljev,
prinesi dar za otroke v misijonih in vse tvoje krščansko življenje zapisuj v liturgični zvezek.

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

†

NAŠI RAJNI:
Celestin Morgan, Kettejeva 9, 93 let
Cecilija Erjavec, Morova 23, 93 let
Marija Mikac, Premrlova 14, 92 let

Gospod, daj jim večni pokoj!

Bolniki: Za prve petke ali vsaj ob praznikih imate pravico prejeti zakramente, tudi če ste v bolnici ali
kako ovirani, da ne morete v cerkev. Potrudil se bom obiskati vse, ki bodo to željo izrazili.
Pevske vaje Izola: počitnice

Za vstop v cerkev: Pogoj PCT. Tisti, ki so pri maši zunaj na zvočniku, ni
treba da izpolnjujejo pogoj PCT.
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.. 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.

Tisk: Imamo novo
Družine in Ognjišče.

številko

Statistika IZOLA
1.1. 2022
Število preb.
Krsti
Prvoobhajanci
Birmanci
Poroke
Pogrebi
Obhajila
Nedeljniki

Izola 2021

Izola 2020

14.100
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13
11
V Cerkvi sv. Mavra smo delali
še nekaj pri knjižnici. Vidijo se
18
18
nova polkna zgoraj pri arhivu.
20
1
Začeli smo z obnovo svetega
0
3
Dominika, še usklajujemo pogoje
60
55
s spomeniškim varstvom. Zaradi
15000
15000
Covida smo imeli omejitve pri
219
0
svetih mašah, kar se pozna tudi
Finance v župniji
105.828,88
98.503,00
pri financah. Miloščin v župniji
skupaj 31. 12. 2021
Izola je bilo v letu 2019:
34.950,53 € v letu 2021: 18.818,44€. Poleg miloščine ob nedeljah se župniji financirata iz
prihodkov v oljčni akciji. Nekaj prinese oljčnik in zemlja, in župnišče v Kortah, ki jih imamo
v najemu. Nekaj dajo naši gostje za bivanje v naših prostorih v poletnih mesecih. Seveda je
bilo tudi izdatkov nekaj manj, ker smo manj delali. Manj ogrevanja veroučnih učilnic, manj
elektrike v cerkvah … Glavni strošek je obnova zida in ograje pri cerkvi svetega Roka za
16.506,06 €. V Kortah smo v zadnjem letu uredili dovoz k cerkvi in priključek s strehe v
vodnjak (3652,16). Pri izdatkih sem iz vsake župnije nekaj namenil za podporo škofiji, nekaj
kot pomoč župniji Strunjan, kjer gradijo novo župnišče in župniji Koper za orgle. Mladinsko
delo v Cerkvi sem podprl tako, da sem nakazal dar za skavte, ki v Ljubljani gradijo centralno
hišo in so v veliki stiski. Poleg 14 posvojenih otrok v Etiopiji in štirih v Kambodži sem 2500
poslal v Venezuelo, kjer uršulinka sestra Andreja dela za najbolj uboge.

Misel ob statistiki:

Duhovno smo delali bolj individualno, po sposobnostih in glede na razmere. Prvo obhajilo
smo imeli, birma je bila v obeh župnijah. Krsti so bili razporejeni glede na Covid razmere
prilagojeni, glede na predlog staršev. Zelo slab podatek je, kar se tiče porok. V obeh župnijah
nismo imeli niti ene poroke. Podprimo z molitvijo tiste, ki jih je strah pred prihodnostjo. V
krstnih knjigah nismo zabeležili nobenega izstopa iz Cerkve.
Pogrebi so bili še bolj okleščeni, kot običajno z majhno udeležbo vernikov. Priporočam
molitev za rajne, vsakokrat, ko objavimo da je kdo od naših sester ali bratov umrl. 10
vernikov je umrlo zaradi Covida 19. !2 vernikov je umrlo previdenih, pomeni da so sami ali
svojci v času, ko je bolezen postala nevarna poklicali duhovnika za odvezo, sveto obhajilo in
sveto bolniško maziljenje. Seveda smo zakrament svetega bolniškega maziljenja podelili tudi
mnogim, ki so preživeli in se jim je zdravje izboljšalo.
V obeh župnijah ste dosledno skrbeli, da duhovnikom ni zmanjkalo mašnih namenov. Dar, ki
ga izročiš duhovniku ob naročilu svete
Statistika Korte Korte 2021 Korte 2020
maše je njegov glavni vir preživetja.
1.1. 2022
Nekaj dobimo še pri pogrebih, krstih
Število
preb.
1465
1465
porokah in drugih dejavnostih. Ofra ob
Krsti
2
0
Božiču , če prištejem tudi tisto kar ste
Prvoobhajanci
3
2
darovali preko banke je bilo več kot
Poroke
0
0
lansko leto – več kot 2 tisoč evrov.
Vsekakor hvala za vaše darove.
Pogrebi
11
6
Iskrena zahvala za vso podporo, za
Obhajila
2000
2200
vsako pripravljenost za pomoč, kot
Nedeljniki
45
0
sodelavci pri bogoslužju, kot delavci
Finance v župniji
47.247,67
49.667,71€
pri cerkvah in župnišču in kot
skupaj 31. 12. 2021
svetovalci. Hvala vsem, ki skrbite za
čistočo cerkva oblek in opreme. Gospod Ljubezni in Miru naj vam naklanja svoj blagoslov.

Iz letnega poročila cerkve v Sloveniji
Leta 2020 je imela Slovenija 2.108.977 prebivalcev, od teh je bilo 1.507.477 katoličanov (71,48 %).
Lokalna Cerkev je razdeljena v dve metropoliji s sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima šest
škofij: Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. V Sloveniji je 697
teritorialnih župnij in dve personalni (bolniška v Ljubljani in univerzitetna v Mariboru).
V Katoliški cerkvi v Sloveniji je leta 2020 delovalo 12 nadškofov in škofov, 997 duhovnikov (733
škofijskih in 264 redovnikov), 37 stalnih diakonov, 433 redovnic in 652 laiških katehistinj in
katehistov. V Sloveniji je 2.901 cerkva in kapel.
V letu 2020 je bilo v Sloveniji podeljenih: 7.332 krstov, 8.315 prvih obhajil,; 8.013 svetih birm,;
1.664 cerkvenih porok ter
posvečenih 6 novomašnikov.
V letu 2020 je bilo opravljenih 16.130 cerkvenih pogrebov.

Priložnost za tiste, ki mislite na poroko v letu 2022.
V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 7. do 9. januarja.
Zaročenci
se
lahko
prijavijo
preko
spleta
ali
pa
na
e-naslovu:
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu.
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: Življenje je kot kava v skodelici, včasih hladna včasih vroča, včasih sladka, včasih ne, včasih dobra, včasih kar
nekaj…. pa to ni važno. Važno je samo s kom jo piješ…

