
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

4. NEDELJA 
med letom 
30. 1. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

†† Jožefa in Peter Bevk 

†† Mariza in starši Mejak 

za župnijo 

† Franc Škrlec, dar Marta 

PONEDELJEK 
Janez Bosco, duh.  

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

za zdravje: Strmšek 

za Božji blagoslov in varstvo naših družin 

TOREK 
Korte 

sv. Maver 
18.00 
19.00 

† Robert Zajko 

za zdravje Tima 

SREDA  
Jezusovo darovanje 

SVEČNICA 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver  

9.00 
17.00 
19.00 

za † sodelavko : Nada Zonta 

† Marino, dar Antonella s Parecaga 

† Betka Tratnik, dar Hočevarjevi 

ČETRTEK  
Blaž, škof, mučenec  

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
19.00 

 

za nerojene otroke 

† Alojz Krkoč; †† Marica in Vincenc 

Gorjup 

prvi PETEK 
dom upok. 

Korte  
sv. Maver 

15.00 
17.00 
19.00 

za zdravstvene delavce in za zdravje 

†† Emil, Emilija in starši 

8. dan † Tatjana Gustinčič, Bazoviška 12 

prva SOBOTA 
Agata, dev., muč. 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
18.00 

†† Marjan Rihtaršič in Marija Markič 

†† Terezija in Franc Trkman 

5. NEDELJA 
med letom 
6. 2. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za župnijo 

†† Peter Mejak in starši 

za žive in †† Brnobič 

†† starši Cucek, Janez in Frančiška 
 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 28.1. 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, 

vendar ni gotovo, da me dobite doma. 

Poglejte vedno sproti, kdaj in kje je 

sveta maša, ker ni pravega reda. 

Na prvi petek bom maševal v domu 

upokojencev, če bodo primerne covid razmere. Sveta maša ni za zunanje 

udeležence. Bolnike na domovih bom obiskal samo če gre za nevarno bolezen. 

Molimo in pričakujmo, da bo epidemija malce minila, da se lahko ponovno vrnemo 

k rednemu delu z bolniki. Bodimo pozitivni v vseh odnosih, razen ko gre za covid, 

ali kako drugo nevarno bolezen. 
 
 

Vprašanje: Izteka se mesec januar. Od kje je ta mesec v starem Rimu dobil ime?  a) od Janeza evangelista;   b)  
Jan je rimski bog vhodnih vrat, ki ima dva obraza;    c) iz kitajske filozofije »jin in jang«;   d) od italijanskega 
svetnika, san Genaro ; 
 

 

 Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 5  30. januar – 6. februar 2022 
 

Kaj počne sin tesarja Jožefa?  Zadnje 
čase oblikuje moje srce 
 

Verouk = Kateheza: Zaradi slabšanja 
Covid razmer bomo verouk zopet imeli 
na daljavo. Najvažnejše je, da se doma, 
v družini versko živi in če smo zdravi, da 
se udeležimo svete maše. Poleg tega se 
bodo kateheti potrudili in poslali kakšno 

pobudo za srečanje na zoomu ali za kakšno domače delo. 
KDP in 1. do 4. razred in Kortežani čakajte kakšnega sporočila na mail. 5. 
in 6. razred poglejte na spletno stran župnija Izola. Tam boste našli 
navodila.  7.,8. in 9. razred se dobimo na zoomu, ko je verouk v sredo in v 
četrtek.  
K sveti maši pridite med tednom, če se bojite, da bo v nedeljo preveč gneče. 
Majhni otroci ne potrebujejo potrdil. Otroci nad 6 let lahko udeležijo svete 
maše, če opravijo samotestiranje ali imajo potrdilo o cepljenju oz. prebolelosti. 
Za mlajše otroke je dovolj, da starši menijo, da so zdravi.   

 

 Prvoobhajanci 2022: Poleg verouka doma in kesanja je čas, da se naučite 
deset zapovedi. Hvala ker pridno delate in tudi pošiljate slikice, tega kar ste 
naredili. Komaj čakam, da se dobimo v živo in vse pregledamo in se pripravimo 
na prvo spoved in prvo obhajilo.  
 

Birmanci 2023: Verouk imate po zoomu ali kako drugače. Zapisujte vaše krščansko 

življenje. 

 

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.  
 

Pevske vaje Izola:  zaradi slabega stanja v zvezi z okužbami do nadaljnjega odpadejo. 
 

Tisk: Imamo novo številko Družine in Ognjišča. 
 

Priprava na krst: 2. 2. ob 19.30 pri svetem Marku, ali 5. 2. ob 17h iz Izole po zoomu. V vsakem 
primeru se je treba prijaviti pri domačem župniku. Pripravo lahko uredite še pred rojstvom otroka, oz. 
preden veste datum krsta.  

† 
 

NAŠI RAJNI:  
Tatjana Gustinčič, Bazoviška 12, 92 let 

Amelija Gorela, dom upokojencev, 89 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
 
 

4. NEDELJA med letom 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


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, petek zvečer in v nedeljo ob 10h se lahko  v Izoli k 

maši povežete po zoomu:  

https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZ

SYkVmUT09      Meeting ID: 847 2107 5224   ;   Passcode: 643554  
 
 

SVEČNICA ALI PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU: 
pri vseh mašah bo blagoslov sveč. Na praznik bo mogoče kupiti tudi 
kakšno svečo v cerkvi in jo blagoslovljeno odnesti domov. Praznik ni 
zapovedan je pa kristjanom svet dan saj nas spominja na veliko 
skrivnost odrešenja. Da bi vsi kristjani postajali majhne lučke, svečke, 
sposobni darovati se in izgorevati za druge. Blagoslovljeno svečo 
imamo nekje pri roki v hiši, da jo prižgemo, kot klic k blagoslovu, ko se 
nam zgodi kaj lepega, svetlega. In da jo prižgemo kot prošnjo, naj Bog 
odžene od našega doma in družine kakšno nevarnost in stisko. 
Blagoslovljeno svečo prižgemo tudi ob umirajočem človeku.  
 

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, ker molite za vaše duhovnike.  
 

Na Škofijski gimnaziji Vipava vabijo na informativna dneva v petek, 11. 
februarja ob 9h in 15h ter v soboto, 12. februarja ob 9h. Na strani www.sgv.si 
bodo objavljene povezave za spletni obisk v živo in ostale informacije. 
 

V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 4. do 6. 

februarja.  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. 
 

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: V bližini neke šole je stala tabla z opozorilom šoferjem: »Vozite počasi, da ne povozite šolarjev.« Šolarjev pripis: 
»Počakajte na učitelje!« 

Papež Frančišek:   
 

Danes bi se želel ustaviti pri liku svetega Jožefa kot moža, ki sanja. V Svetem pismu kot 

tudi v kulturah starodavnih ljudstev so sanje veljale za sredstvo, s katerim se je razodeval 

Bog . A prav tako moramo povedati, da v nas ni le glasu Boga: so tudi drugi glasovi. Na 

primer, glasovi naših strahov, glasovi preteklih izkušenj, glasovi upanj; prav tako je glas 

hudega duha, ki nas hoče prevarati in zbegati. Zato je pomembno, da nam uspe prepoznati 

Božji glas med drugimi glasovi. Jožef pokaže, da zna gojiti potrebno tišino in predvsem 

sprejeti prave odločitve ob besedi, ki mu jo Gospod sporoča v notranjosti. Evangelij nam 

pripoveduje o štirih Jožefovih sanjah. 
 

V prvih sanjah (prim. Mt 1,18-25) angel pomaga Jožefu rešiti dramo, ki ga doleti, ko izve 

za Marijino nosečnost: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je 

spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje 

ljudstvo odrešil grehov.« Njegov odgovor je bil takojšen: »Ko se je Jožef zbudil, je storil, 

kakor mu je naročil Gospodov angel.« Življenje nas velikokrat postavi v situacije, ki jih ne 

razumemo in se zdijo brez rešitev. Moliti v teh trenutkih pomeni pustiti Gospodu, da nam 

pokaže pravo stvar, ki jo moramo storiti. Dragi bratje in sestre, Gospod nikoli ne dovoli 

problema, ne da bi nam dal tudi pomoč, ki je potrebna za njegovo rešitev. Ko nam Gospod 

pokaže problem, nam vedno da tudi intuicijo, pomoč, svojo navzočnost, da ga rešimo. 
 

Druge Jožefove sanje se pojavijo, ko je življenje otroka Jezusa v nevarnosti. Sporočilo je 

jasno: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt! Jožef brez oklevanja uboga: 

»Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove 

smrti« . V življenju vsi doživimo nevarne situacije, ki ogrožajo naš obstoj ali obstoj tistih, 

ki jih imamo radi. Moliti v teh situacijah pomeni poslušati glas, ki lahko v nas prebudi isti 

pogum kot pri Jožefu, da bi se spoprijeli s težavami, ne da bi jim podlegli. 
 

Jožef v Egiptu čaka na Božje znamenje, da bi se lahko vrnil domov; in ravno to je vsebina 

tretjih sanj. Angel mu razkrije, da so tisti, ki so hoteli ubiti otroka, mrtvi, in mu naroči, naj 

se z Marijo in Jezusom vrne v domovino. A ravno med povratkom »je slišal, da vlada v 

Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, in se je bal iti tja« (Mt 2,22). In tukaj je četrto 

razodetje: »Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo. Tudi strah je 

del življenja in prav tako potrebuje našo molitev. Bog nam ne obljublja, da nas ne bo nikoli 

strah, ampak da z njegovo pomočjo strah ne bo več merilo naših odločitev. Jožef doživi 

strah, a tudi skozenj ga Bog vodi. Moč molitve prinaša svetlobo v temne situacije. 
 

V tem trenutku mislim na mnoge osebe, ki jih tlači teža življenja in ne zmorejo več ne upati 

ne moliti. Sveti Jožef naj jim pomaga, da se bodo odprle za pogovor z Bogom, našle luč, 

moč in mir. 
 

Mislim tudi na starše pred težavami z otroki. Otroci z mnogimi boleznimi, bolni otroci, tudi 

s trajnimi boleznimi. Koliko je tukaj bolečine. Starši, ki vidijo drugačno spolno usmerjenost 

pri otrocih; kaj pri tem storiti in spremljati otroke, ne da bi se skrili v držo obsojanja. Starši, 

ki vidijo umreti otroke zaradi bolezni, ali pa mladi, ki zaradi neprevidnosti končajo v 

prometni nesreči, o čemer beremo v časopisih vsak dan. Starši, ki vidijo otroke, kako jim ne 

gre v šoli in ne vedo, kaj storiti. Tem staršem pravim: ne prestrašite se. Ja, veliko je 

bolečine. A pomislite na Jožefa, naj vam pomaga. Nikoli obsoditi otroka.  

Jožef je molil, delal in ljubil – tri lepe stvari za starše: moliti, delati in ljubiti – in zato je 

vedno prejel vse, kar je potreboval v življenjskih preizkušnjah. Zaupajmo se njemu in 

njegovi priprošnji.                                                                             vir: R. Vatikan 

https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
http://www.sgv.si/
https://ignacijevdom.si/
https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon/
https://ignacijevdom.si/events/priprava-na-zakon-preko-spleta/
mailto:pripravanazakon@ignacijevdom.si
https://duhovnoizpopolnjevanje.si/category/priprava-na-zakon/priprava-na-zakon-priprava-na-zakon/
https://duhovnoizpopolnjevanje.si/category/priprava-na-zakon/odmevi-na-pripravo-na-zakon/
mailto:zupnija.izola@rkc.si
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