
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

drugje 

8.00 
19.00 

 

za zdravje družine Logar 

† Ljudmila Jereb 

za župnijsko družino 

TOREK 
Korte  

sv. Maver 
18.00 
19.00 

†† Amalija in Jože Tul 

30. dan † Ivo Jakovljevič 

SREDA  

Koper stolnica 
sv. Maver 

 
 

10.00 
19.00 

 
 

† škof  Metod Pirih 

8. dan † Janez Žlogar 

†† Franc Čeh, Marija Rajšp, Anica 

Seliškar, Jože in starši Divjak 

ČETRTEK  
sv. Maver 
Sečovlje 

19.00 
 

8. dan † Giovanni Pavlič, Ilirska ul. 2 

8. dan † Marija Rudolf, Parecag 14 

PETEK 
Gospodovo 
Oznanjenje 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

9.00 
18.00 
19.00 

za župnijsko družino, v č. Materi Božji 

za †† za družino Korenika in Kocjančič 

8. dan † Marija Kocjančič, Leninova 10 

SOBOTA 
sv. Maver 

 
18.00 

 
obl. † Danica Flego, Alme Vivode 3 

obl. † Blaženka Škarpona 

PREHOD NA POLETNI ČAS! 

4.  postna  
NEDELJA 
27. 3. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 

 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 

 
19.00 

za družino Žužek 

†† starši Marinšek 

†† Anton Poles; Marija, Anton, Ivan in 

Franc Ceglar 

† Vladimir Kern 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek na praznik 25. 3. po sveti maši ob 9h  do 11h. 

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.  

Smo v tednu družine. Začeli smo ga s svetim Jožefom, ki naj nas spremlja do 

praznika Gospodovega oznanjenja.  
 
 

Vprašanje: Praznik Gospodovega oznanjenja, je dan ko je nadangel obiskal Marijo in jo prosil za sodelovanje pri 
odrešenju. Marija je rekla: »Glej dekla sem Gospodova!« Kateri od nadangelov je bil na obisku?    a) Mihael;     
b) Gabrijel;       c) Rafael;        d) Ariel 
 

 Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 11  20. – 27.  marec 2022 
 
 

Angel Gospodov je oznanil Mariji in ona je 
spočela od Svetega Duha 
 

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 bomo imeli 
priprave na prvo spoved. Seveda je tudi 
reden verouk.  
 

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.  
 

Pevske vaje bodo zopet v petek ob 20h. 

Dobrodošli novi pevci. 
 

IGNACIJANSKE DUHOVNE VAJE  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  

3. POSTNA NEDELJA  

O brezmadežno srce Marijino, sveta Mati 

Božja in naša najblažja Mati. Ozri se na 

stisko, v kateri sta se znašla Cerkev in vse 

človeštvo zaradi širjenja brezbožnosti, 

materializma in preganjanja katoliške 

vere, zaradi zmot, na katere si opozarjala v 

Fatimi. 

Ti si srednica vseh milosti. Izprosi nam 

milost, da bi vsi škofje sveta v skupnosti s 

papežem posvetili Rusijo in Ukrajino 

tvojemu brezmadežnemu srcu 25. marca 

2022. S to posvetitvijo upamo – kot si 

nam povedala v Fatimi – da se bo ob času, 

ki ga je določil Bog, Rusija spreobrnila in 

bo človeštvu podeljeno obdobje miru. 

Upamo, da se bo s to posvetitvijo kmalu 

približalo zmagoslavje Tvojega 

brezmadežnega srca in bo Cerkev pristno 

prenovljena v sijaju čistosti katoliške 

vere, svetosti bogoslužja in svetosti 

krščanskega življenja. 

O Kraljica svetega rožnega venca in naša 

najblažja Mati, obrni svoje usmiljene oči k 

papežu, škofom in k vsakemu izmed nas 

ter usliši našo gorečo in zaupljivo molitev. 

Amen. 

 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
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Birmanci 2023:   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.  

Pred birmo imamo tri spraševanja, kjer v bistvu pregledamo krščansko življenje in zrelost 

in samostojnost v veri. Spraševanje opravite do Velikega četrtka.  Za uro za spraševanje se 

je potrebno prijaviti pri župniku.  To prvo spraševanje je tudi uraden vpis med birmance 

2023. Pogoj za vpis je, da so otroci v šoli vsaj v šestem razredu in da vsaj četrto leto 

uspešno hodijo k verouku. (Uspešnost pomeni 70 % navzočnost vsako leto in vse pozitivne 

ocene, kar se vidi iz spričevala, ki ga otroci dobivajo vsako leto).  

Vprašanja od 1 do 40. Glej spletno stran ali prosi župnika. Pridi Sveti Duh in Oče naš – 

italijansko in čim več molitev in obrazcev, boste pokazali na napisanem seznamu. Darovi 

Svetega Duha, Zakramenti, Zapovedi - božje in Cerkvene, Dela usmiljenja so obvezni. 

Pripravi zvezek z mašami in dejavnostmi, domače naloge od verouka. Poročilo o tem, kako 

si poskrbel za blagoslov doma in molitev pri jaslicah na božični večer. Spraševanje poteka v 

župnišču ali pri tebi doma, posamično ali v skupini. Na spraševanje se moraš prijavit vsaj tri 

dni prej in uskladiti tvoj čas z župnikovim časom. 
 

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

Razkužimo si roke ob vstopu v cerkev. Virus še kar potuje med nami, tudi umirajo naše 

sestre in bratje z virusom še vedno. Cepljenje za vstop v cerkev  ni več pogoj. V cerkvi je 

razdalja med verniki 1,5 m. Družine so lahko skupaj.   Opažam, da se število vernikov pri 

svetih mašah ob nedeljah in med tednom počasi zvišuje in se tudi najbolj prestrašeni spet 

vračajo. Tudi med tednom imamo že kar lepo skupnost tistih ki v teh težkih časih dobijo 

tolažbo in moč v molitvi in v zakramentih. Dodatna spodbuda za skupno molitev in 

povezanost med kristjani je vojna. 

Večkrat me vprašate: Kdaj bomo začeli normalno pobirati miloščino, kdaj bomo normalno 

šli v vrsto k svetemu obhajilu, kdaj bomo prejeli Jezusa po želji, lahko tudi »na usta«, kdaj 

bo spet sveta maša pri svetem Roku, Kdaj se bomo zopet zbrali na Maliji? Nimam še 

odgovorov na ta vprašanja. Pred dvemi leti smo mislili, da zapiramo za nekaj tednov….? 

Bolje, da smo malo preveč previdni, kot premalo.  

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.  
 

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.  

Botrstvo: Letos smo v okviru projekta Botrstvo "posvojili" 

še dva nova otroka. Danes spoznajmo 11-letnega dečka iz 

Kambodže: 
KOSAL SATHYA, rojstni dan 2. 3. 2011 

Šola: 5. razred Don Boskove osnovne šole v Phnom Penh 

Stahya je 11-letni deček, ki se z veseljem uči. Rad prihaja v šolo, 

kjer ima veliko prijateljev. Ima brata, starega 8 let. Mama oba 

vsako jutro pripelje v šolo. Oba starša imata resne težave z 

zdravjem. Mama je doma, oče pa dela, ko mu to zdravje 

dopušča. Njegov zaslužek je majhen in negotov. Šola je za 

otroke kraj, kjer si nabirajo novega znanja, obenem pa tudi dom, kjer se vzgajajo med 

vrstniki in dobrimi učitelji. Vaša pomoč je prispevek pri plačilu šolnine, nakupu šolskih 

pripomočkov, šolske uniforme in kosila v šoli. 

 

Papež Frančišek:   
 

Dragi bratje in sestre, z bolečino zaradi vojne molimo vsi skupaj tako, da prosimo Gospoda 

odpuščanja in ga prosimo za mir. Molimo z molitvijo, ki jo je napisal nek italijanski škof. 
 

Odpusti nam vojno, Gospod. 

Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se nas grešnikov. 

Gospod Jezus, rojen pod bombami Kijeva, usmili se nas. 

Gospod Jezus, ki si umrl v naročju svoje matere v bunkerju v Harkovu, usmili se nas. 

Gospod Jezus, kot dvajsetletnik poslan na fronto, usmili se nas. 

Gospod Jezus, ki še vedno vidiš oborožene roke v senci svojega križa, usmili se nas! 
 

Odpusti nam Gospod, 

odpusti nam, če se zaradi tega, da so nam premalo žeblji, s katerimi smo prebodli tvojo 

roko, še naprej napajamo s krvjo mrtvih, ki jih je razkosalo orožje. 

Odpusti nam, če so se te roke, ki si jih ustvaril za ohranjanje, spremenile v orodje smrti. 

Odpusti nam, če nadaljujemo z ubijanjem svojega brata. 

Odpusti nam, če kot Kajn nadaljujemo s pobiranjem kamenja z naše njive, da bi ubili 

Abela. 

Odpusti nam, če še naprej s svojim delom opravičujemo krutost, če s svojo bolečino 

opravičujemo krutost svojih dejanj. 

Odpusti nam vojno, Gospod. Odpusti nam vojno, Gospod. 
 

Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, milo te prosimo, ustavi Kajnovo roko! 

Razsvetli našo vest, naj se ne zgodi naša volja, 

ne zapusti nas v našem delovanju! 

Ustavi nas Gospod, ustavi! 

In ko boš ustavil Kajnovo roko, poskrbi tudi zanj. Naš brat je. 

O Gospod, zavri nasilje.   Amen.                                                                            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: -      Kje bi bil, če bi lahko v življenju počel prav vse, kar si si zamislil . 

- v zaporu 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Giovanni Pavlič, Ilirska ul. 2, 73 let 

Marija Rudolf, Sečovlje, 88 let 

Cvetko Markovič, Polje 30c, 87 let 

Marija Kocjančič, Leninova 10, 86 let 

Ivan Jurca, Ljubljanska 29, 91 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
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