
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

6. NEDELJA 
med letom 
13. 2. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

†† Ana in Ivan Gasparini 

†† Vladimir Balič, Vera in Mirko 

za ozdravljenje, Spomenka Grabovac 

za župnijo 

PONEDELJEK 
Valentin, muč. 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

v čast sv. Valentinu, za vse, ki ljubijo 

30. dan † Terezija Lukić 

TOREK 

drugje 
 

Korte 
sv. Maver 

 
 

18.00 
19.00 

za ozdravljenje družinskega debla in osvobojenje 

družine, rodbine in vseh prihodnjih rodov 

8. dan † Jožefa Španič, Korte 10a 

8. dan † Danica Tomažič, Okt. rev. 18c 

SREDA  sv. Maver  19.00 
8. dan † Emil Milan Dujmovič, Ivana R. 

13a 

†† Lidija in Rudolf Knez 

ČETRTEK  
Korte 

sv. Maver 
 

18.00 
19.00 

 

† Ana Baruca, Korte 15a 

8. dan † Ofelija Brec, Trubarjeva 13 

za zdravje in Božji blagoslov v družini 

PETEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
19.00 

 

za nerojene otroke 

†† Ivana in Jože Kranjc 

za † prijateljico (dar Lidija) 

SOBOTA 
sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
18.00 

 

† Betka 

za zdravje Strmšek 

v zahvalo za zdravje 

7. NEDELJA 
med letom 
20. 2. 2022 

sv. Maver 
 

Korte 
sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
 

9.00 
10.00 
18.00 

za uspešno operacijo, Gospod  je moje 

pribežališče in zavetje 

†† Bernardi Roža in Ivan 

†† starši in brat, Pivk 

† Jan 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 18.2. 

2022 od 8.30 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. Če naročite 

sveto mašo po mailu ali sms, zahtevajte potrditev, da sem naročilo prejel. Če ne 

potrdim,  je nevarno, da se je naročilo kam »založilo«. 20. 2. greva oba z Lukom na 

smučanje. V Dolomitih lahko imava kakšno sveto mašo po vaših namenih. Hvala.  
 

Vprašanje: Molitev  »Tebe ljubim Stvarnik moj … » molimo običajno?  a) Zjutraj;  b) opoldne;  c) zvečer  d) pred 
nastopom ali pred izpitom 
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Če si srečen, zdaj udari 
dlan ob dlan… pravi 
pesmica. Jezus nam z 
današnjo božjo besedo 
daje navodila za srečo… 
Danes sem se odločil, da 
bom srečen …  
 
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo reden verouk od daleč. Vem da 
je že naporno, je pa tudi odgovorno, da skrbimo za zdravje tudi s tem, da 
se družimo samo na razdaljo. Verjamem, da bomo po počitnicah lahko 
začeli v živo.  
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: Zapisujte vaše krščansko življenje. Naslednji izziv, ki prinaša kar nekaj 

točk je Oče naš v italijanščini.. 

 

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  
 

God sv. Valentina, mučenca, v Katoliški Cerkvi praznujemo 14. februarja. Po eni od 

rimskih legend je svetnik vrnil vid slepi poganski deklici, ki se je po spregledanju z vso 

družino dala krstiti. Naj nam pomaga posredovati v svet Božjo ljubezen.  
 

 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Jožefa Španič, Korte 10a, 82 let 

Ofelija Brec, Trubarjeva 13, 67 let 

Danica Tomažič, Okt. rev. 18c, 97 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 

6. NEDELJA med letom 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Ob svetovnem dnevu bolnikov bomo v 

nedeljo po vseh svetih mašah 

duhovniki dodali obred bolniškega 

maziljenja. Vsakoletno srečanje 

bolnikov odpade.  

Bolniško maziljenje prejmemo pod 

pogojem, da smo v posvečujči milosti: 

Priporočamo, da prejemnik 

zakramenta pred tem opravi sveto 

spoved. Zakrament bolnikom, ki niso 

pri zavesti, odpusti grehe. Velja 

načelo: za prejem maziljenja moramo 

biti pripravljeni prav tako kot za 

prejem zakramenta svetega obhajila. 
 

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  

Velja opravičilo, ker sem dvakrat pretekli teden pozabil postaviti zoom povezavo. 

Trdno sklenem, da se bom poboljšal.  
 

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.  
 

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: Smučata dva pravnika. Sedeta k mizi pri brunarici in vzameta iz nahrbtnika sendviče in pivo. Natakar ju opozori 
na napis: Tukaj je prepovedano jesti svojo hrano in piti svojo pijačo. Pravnika zamenjata sendviča in pivi. In zadostita 
zapisanemu pravilu.  

Papež Frančišek:   
Povezano z zadnjim pretresljivim dogodkom, v katerem je na meji med Grčijo in 

Turčijo zaradi podhladitve umrlo dvanajst ljudi. Za papeža je to »znamenje kulture 
brezbrižnosti«. A prav tako je »problem kategorizacije«: vojne so na prvem mestu, 

ljudje pa na drugem. »Obstajajo kategorije, ki so pomembne, ostale pa so pod njimi: 
otroci, migranti, revni, lačni. Ti niso pomembni oziroma ne toliko, da bi bili na prvem 
mestu, saj so ljudje, ki želijo dobro tem ljudem in jim pomagajo. A v splošni predstavi, 

kar šteje, je vojna, prodaja orožja. Pomisli, da bi se z enim letom brez proizvodnje 
orožja lahko zagotovilo hrano in izobraževanje vsemu svetu zastonj. A to je na drugem 
mestu. Vidimo, kako se premikajo ekonomije in kaj je danes pomembno: ideološka 

vojna, vojna moči, trgovska vojna in mnoge tovarne orožja. 
Vojna je »nasprotni smisel stvarjenja«, pri čemer se opiram na Sveto pismo, kjer 

vidimo vojno med Kajnom in Abelom, zatem vojno zaradi Babilonskega stolpa. 
»Vojne med brati« se pojavijo kmalu potem, ko Bog ustvari moškega in žensko: »Je 
kakor nasprotni smisel stvarjenja. Zato je vojna vedno uničenje. Na primer, obdelovati 

zemljo, skrbeti za otroke, vzdrževati družino, razvijati družbo – to pomeni graditi. 
Vojna pa pomeni uničevati. Gre za mehanizem uničevanja.« 
Migranta je treba vedno sprejeti, spremljati, spodbuditi in integrirati. Sprejeti, ker je v 

težavah, zatem ga spremljati, spodbujati in integrirati v družbo,« pri čemer poudarjam 
pomembnost integracije, da bi se izognili getizaciji in ekstremizmom, ki izvirajo iz 

ideologij. Poleg tega pa so migranti vir za države, ki beležijo velik demografski padec. 
»Pametno je treba premisliti migracijsko politiko, celinsko politiko. Dejstvo, da je 
Sredozemlje danes največje pokopališče Evrope, nam mora dati misliti.« 

Skušnjavo imamo, da se »gleda na drugo stran, da se ne gleda«. Res je, da mediji 
pokažejo vse, a potem »zavzamemo distanco«. Nekoliko se pritožujemo, pravimo, da 
gre za tragedijo, potem pa kot da se ne bi nič zgodilo. »Ni dovolj videti, nujno je treba 

čutiti, treba se je dotakniti. Manjka nam, da bi se dotaknili bede. Dotikati se nas vodi v 
junaštvo. Mislim na zdravnike, bolničarje in medicinske sestre, ki so dali življenje med 
to pandemijo. Dotaknili so se hudega in se odločili, da ostanejo z bolniki.« 

Mladi, ki so včasih žrtve »neverjetnega občutka osamljenosti«. Starši najstnikov, ki 
včasih s težavo razumejo »trpljenje drugih«. Odnos med starši in otroki povzemam v 

eno samo besedo: bližina. »Bližina z otroki. Ko se spovedujejo mladi pari ali ko se 
pogovarjam z njimi, jih vedno vprašam: “Se igraš s svojimi otroki?“ Tista zastonjskost 
očeta in mame z otroki. Včasih slišim boleče odgovore: “Ampak ko jaz grem od doma 

delat, otroci še spijo. In ko se zvečer vrnem domov, že spijo.“ To je kruta družba, ki 
trga od otrok. Zastonjskost do svojih otrok: igrati se z njimi in ne se prestrašiti otrok, 
stvari, ki jih govorijo; ali ko je otrok že večji, najstnik, in mu kje zdrsne – biti blizu, 

govoriti kot oče, kot mama.« Lepo je, ko so straši »skorajda pajdaši svojih otrok«. 
 Človek lahko gleda na drugega človeka od zgoraj navzdol samo, ko mu pomaga vstati. 

V družbi vidimo, kolikokrat se na druge gleda od zgoraj navzdol, da bi se mu 
gospodovalo, se ga podredilo, ne pa da bi se mu pomagalo vstati. Pomisli samo na tisto 
žalostno zgodbo vseh dni, na tiste zaposlene, ki morajo plačati s svojim telesom 

stabilno zaposlitev, ker jih šef gleda od zgoraj navzdol, da bi jih obvladoval. To je 
primer vsakdanjosti, zares vseh dni. A gledati na drugega od zgoraj je upravičeno samo 
v enem primeru: stegniti mu roko in reči »Vstani, brat; vstani, sestra«.    vir: R. Vatikan 

V svoji dobroti tolaži bolnike in 

njihove svojce, 

nam pa odpri oči za vsako stisko in 

daj, da bomo trpečim pomagali z 

dejanji. 

Naj tudi v bolezni, trpljenju in 

preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. 

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, 

ki skrbijo za bolnike. 

Rajnim bratom in sestram, ki so 

izgubili boj z boleznijo, 

nakloni večno veselje, njihovim 

svojcem pa tolažbo vere in pogum. 

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

