
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

2.  postna  
papeška 

NEDELJA 
13. 3. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

† Viljem Samec 

†† Roža in Silvester Bernardi 

za dušno in telesno zdravje 

za župnijo 

PONEDELJEK   ni svete maše v župniji 

TOREK Korte 18.00 †† starši Bergoč 

SREDA  sv. Maver 19.00 
† Delač Ivan in †† iz družine Rupe in 

Delač 

ČETRTEK  
 Patrik, škof, Misijonar

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

8.00 
18.00 
19.00 

za zdravje v družini 

za družino Pribac 

† Damir Bernobič 

PETEK 
Ciril Jeruzalemski, 

 škof, c. uč.

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
19.00 

 

za nerojene otroke 

† Jože Klun, † Marjo in družina 

za zdravje, Strmšek 

SOBOTA 

Jožef, Jezusov 
 rednik

sv. Maver 
Korte 

 
sv. Maver 

 

9.00 
18.00 

 
18.00 

 

† Marija in vsi †† Jereb 

v čas Mariji od zdravja, za zdravje v 

družini 

v čast sv. Jožefu za zdravje otrok s 

posebnimi potrebami 

3.  postna  
NEDELJA 
20. 3. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

† Jože Lavrič 

†† Karolina in Albin Tul 

† Zdravko Kirn 

† Jožef  Rodela 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 18. 3. 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 izven uradnih ur. Bolje je prej poklicati.  

Priporočamo molitev za mir v svetu. 

Za vstop v cerkev ne velja več zahteva za potrdilo PCT, še vedno pa dosledno 

nosimo zaščitne maske, ki pokrivajo nos in usta, razkužujemo roke in držimo 

razdaljo med osebami, oz mehurčki. Obnašamo se odgovorno in ob sumu bolezni 

ne prihajamo v cerkev. Ne pozabimo na molitev za zdravje.  

V času do velike noči bi želel obiskati, spovedati in obhajati, po potrebi tudi 

maziliti) vse bolnike v obeh župnijah. Bolniki so tisti, ki se imajo za kristjane, pa 

jih bolezen ovira, da ne morejo v cerkev.  Bolniki naj sami pokličejo duhovnika. Če 

niso sami sposobni in vemo, da so cenili zakramente in bi to želeli, to naredijo 

sorodniki ali prijatelji. Zakramenti pospešijo in podpirajo zdravljenje zdravnikov.  

Hkrati človeka v stiski povežejo z molitvijo Cerkve.  

Prve tri dni bom na Dunaju, kjer se srečamo skavtski duhovniki iz vseh katoliških 

organizacij v Evropi.  
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Teden družine 2022: Zoom večeri za 
družine od 19. do 25. marca 
Družinska ljubezen: Poklicanost in pot k 
svetosti 
Namen: družine molimo za družine: Vsak 
večer ob 20.00 – 20.20 se dobimo na 
spletu! 

https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/ 
  

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo reden verouk za vse skupine. 
Povabite tudi sošolce in prijatelje, ki so v času korone poniknili. Pri verouku 
bomo od 2. razreda navzgor še vedno nosili zaščitne maske.  
 

Prvoobhajanci 2022: Danes in prihodnjo nedeljo bomo imeli priprave na 
prvo spoved. Seveda je tudi reden verouk.  
 

Birmanci 2023: Zapisujte vaše krščansko življenje. S pepelnično sredo vstopamo v postni 

čas. Odpoved mesu in vaja v postu velja. Predlagam, da si vsak določi sveto mašo še kakšen 

dan med tednom, kjer se lahko tudi vadite v sodelovanju. Kdor bi ministriral, kaj prebral, 

berilo, prošnje, naj pride malo pred mašo zaradi priprave ali če je potrebno vaje.  Zelo 

pomembno je krščansko življenje doma v vsakdanjem življenju. Prosim da molite molitev 

pridi Sveti Duh za tiste ki odločajo o vojni in miru. In še kakšno molitev za tiste ki trpijo 

zaradi vojne.  
 

Križev pot imamo v Izoli vsako nedeljo ob 9.30 in vsak petek ob 18.30. Hvala voditeljem.  
 

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: maska in razdalja.  
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.  
 

Pogoj za vstop v cerkev je da smo zdravi in nosimo maske ki pokrivajo usta in nos. 

Cepljenje ni več pogoj. V cerkvi je razdalja med verniki 1,5 m. Družine so lahko skupaj.  

Svete maše se v bolezni lahko udeležite tudi po radiju, televiziji. Preko zooma ali omrežij 

lahko prenašam sveto mašo, če obstaja taka želja. Mnogi ste že ugotovili, kako je to 

enostavno. Če bi želeli da nadaljujemo sporočite na mail. Nekajkrat smo imeli celo 

udeležence iz Kanade, Švice, ker se je sveta maša darovala za njihove sorodnike.  
 

Vprašanje: V tednu od svetega Jožefa do Gospodovega oznanjenja poteka v Cerkvi teden družine. Kaj je 
družina?  a) mož in žena povezana z zakramentom svetega zakona;  b) mati in otrok;  c) oče in njegov otrok  d) 
oseba 1 in oseba 2, ki živita na istem naslovu 
 

2. POSTNA NEDELJA  

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Pevske vaje bodo končno spet v 

petek ob 20h. Dobrodošli novi 

pevci. 
 

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.  

V nedeljo 13. marca bo miloščina v vseh 

župnijah v škofiji za semenišče. Prejšnjikrat 

sem pomotoma objavil napačen datum. 

Oprostite.  
 

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.  
 

Botrstvo: V okviru projekta Botrstvo smo nekaj let podpirali 

deklico Ngeang Cheng. O njej smo prejeli te novice: »Iskren 

pozdrav iz Kambodže. Želimo vas obvestiti o Ngeang Cheng, 

ki jo podpirate pri učenju. Zaradi koronavirusne pandemije 

se je njena družina v iskanju dela pred kratkim preselila 

drugam. Ker bi bilo predaleč, da bi še naprej prihajala v 

našo šolo, se je prepisala v drugo šolo. Pri nas je končala 7. 

razred. Starši so obljubili, da bo tudi v novem okolju šolanje 

nadaljevala. Ker je ne moremo več podpirati pri šolanju, vas 

prosimo za prekinitev botrstva. Hvala vam, da ste jo v času šolanja podpirali tako 

materialno kot duhovno. Vedno je bila vesela vaše pomoči in se vam za vse 

iskreno zahvaljuje. Zahvala tudi s strani dekletovih sorodnikov in seveda nas, 

sester.« 
 

 OČE, GREŠIL SEM ZOPER NEBO IN PRED TEBOJ: Zakrament sprave – 

spoved: Liturgične kateheze: s. Božena Kutnar s. Anja Kastelic p. Milan Žust 

Srečanja preko Zooma bodo ob ponedeljkih, od 20.00 do 21.30: 7., 14., 21., 28. 

marca in 4. aprila 2022. 

Spokorno bogoslužje v živo bo v nedeljo, 10. aprila 2022, ob 17.00. 

PRIJAVE: liturgicni.atelje@gmail.com  ali 031 347 741 (s. Božena) 

feg.slovenija@gmail.com  ali 041 631 551 (s. Anja) 
 

IGNACIJANSKE DUHOVNE VAJE (I. teden) 

Od 26. aprila do 2. maja 2022, v Ilirski Bistrici 
  

Vodita: s. Božena Kutnar in p. Milan Žust  
Prijave in informacije: bozena.kutnar@gmail.com  
Duhovne vaje po načinu sv. Ignacija Lojolskega potekajo v tišini in so izkušnja srečanja z 

Bogom preko osebne molitve, ki se hrani z Božjo besedo. Molitvene vaje je potrebno 

opraviti večkrat dnevno, po njih pa se svetuje pisni pregled misli in čustev, ki so se med 

molitvijo prebudile. Vsakega udeleženca na tej poti spremlja duhovni spremljevalec, ki mu 

pomaga globlje prepoznavati Božje delovanje. Predlagani in razloženi odlomki človeka v 

prvem tednu ignacijanskih duhovnih vaj vodijo k očiščevanju Božje podobe in lastnega 

srca, da bi bilo le-to zmožno prepoznati in sprejeti Božjo usmiljeno ljubezen.  
 

Papež Frančišek:   
 

Papež Frančišek je po molitvi in blagoslovu pozval, da se v resnici zagotovi humanitarni 

koridor v Ukrajini. Zahvalil se je vsem, ki sprejemajo begunce iz Ukrajine. Zahvalil se je 

novinarjem, ki tvegajo življenje, da poročajo od tam. Zagotovil je tudi, da je Sveti sedež 

pripravljen narediti vse, da se postavi v službo miru. 

Dragi bratje in sestre, v Ukrajini tečejo reke krvi in solz. Ne gre samo za vojaški poseg, 

temveč za vojno, ki seje smrt, uničenje in revščino. Žrtev je vedno več, kakor tudi oseb na 

begu, še zlasti mam in otrok. 

Odločno pozivam, da se v resnici zagotovijo humanitarni koridorji ter da je zagotovljen in 

omogočen dostop pomoči zasedenim področjem, da se ponudi življenjsko potrebna pomoč 

našim bratom in sestram, ki jih morijo bombe in strah. 

Zahvala tistim, ki sprejemajo begunce 

Zahvaljujem se vsem tistim, ki sprejemajo begunce. Še zlasti pa rotim, da se preneha z 

oboroženimi napadi in prevlada pogajanje ter prevlada zdrava pamet. Naj se ponovno začne 

spoštovati mednarodno pravo! 

Želim se zahvaliti novinarkam in novinarjem, ki zaradi zagotavljanja informacij tvegajo 

svoje življenje. Hvala, bratje in sestre, za vaše delo! Delo, ki nam omogoča, da smo blizu 

drami tega prebivalstva in nam omogoča, da vidimo, kako kruta je vojne. Hvala, bratje in 

sestre. Skupaj molimo za Ukrajino. Pred nami so njene zastave. Skupaj kot bratje molimo k 

Mariji, kraljici Ukrajine. Zdrava Marija… 

Sveti sedež je pripravljen narediti vse, da se postavi v službo tega miru. V teh dneh bosta 

šla v Ukrajino dva kardinala, da bi bila v pomoč ljudem, jim pomagala. Kardinal Krajewski, 

elemozinjer, da bo nesel pomoč pomoči potrebnim in pa kardinal Czerny, prefekt ad interim 

Dikasterija za celostni človeški razvoj. Navzočnost teh dveh kardinalov tam, ni samo 

navzočnost papeža, temveč vsega krščanskega ljudstva, ki hoče biti blizu in reči: »Vojna je 

norost! Ustavite se, prosim vas! Ozrite se na to krutost!« 
                                                                                                                            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: Ukrajinski denar je grivna, ruski denar  je rubelj (da boste lažje razumeli) 
Je umrl Putin in seveda je šel v pekel. Zaradi lepega obnašanja je dobil prost vikend in so mu rekli, da lahko gre kamor hoče. 
Seveda si je izbral Moskvo. Takoj v soboto zjutraj je šel v bar in naročil vodko. Vprašal je natakarja: »Daj povej ali je Krim 
naš?« »Seveda je naš«  »Kaj pa Doneck in Lugansk, sta naša?« vpraša Putin. »Seveda sta naša!« odgovori natakar. »In 
Kijev?« »Tudi Kijev je naš,« odgovori natakar. Putin vesel vpraša za račun. »105 grivna,« pravi natakar 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Pejo Ahčič, Koper, 71 let 

Janez Žlogar, Vrtna 8, 87 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
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