
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

5.  postna, tiha 
NEDELJA 

3. 4. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00 

†† iz družine Kleva, Malija 27 

†† Ana in Avguštin Kleva ter Martina Koren 

za župnijsko družino 

v zahvalo za 50 let 

PONEDELJEK 
Izidor Seviljski 

 
sv. Maver 

 
drugje 

 

 
19.00 

 
 
 

30. dan † Marica Tomičič in †† Tomo in 

Slavica Kovačič 

† Dušan   Kajfež 

za Božji blagoslov in varstvo družine, 

rodbine in prihodnjih rodov 

TOREK 
Vincencij Ferer 

Korte  
sv. Maver 

18.00 
19.00 

† Gvido Kaligarič, Cetore 

† Severino Perič in družina 

SREDA  
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

po namenu 

8. dan † Zdenko Švab, IX. Korpus 7 

ČETRTEK  
Janez Krstnik de la Salle 

sv. Maver 19.00 
† Vera Rodela 

†† Marčela, Viktor, Damir Bernobič 

PETEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

za zdravje družine Logar 

†† Blaženka in Anton Štimec 

SOBOTA 
Korte 

sv. Maver 
17.30 
19.00 

† župnik Tone Vrisk 

†† Mimi Mujdrica in Ivan 

Cvetna 
NEDELJA 
10. 4. 2022 

sv. Maver 
 

Korte 
sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
 

9.00 
10.00 
19.00 

v čast Božjemu usmiljenju za zvestobo 

slovenskega naroda Kristusovi Cerkvi 

†† Igor in Irene 

za župnijsko družino 

†† Narciz, Mila in starši Greblo 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek od 8.30 do 10h. 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. 

V cerkvah še vedno dosledno nosimo zaščitne maske, ki pokrivajo nos in usta, 

razkužujemo roke in držimo razdaljo. Obnašamo se odgovorno. Ob sumu bolezni 

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

Pred veliko nočjo je potrebno marsikaj pripraviti. Razen čiščenja stanovanj in 

cerkva je potrebno očistiti naše duše. Pripravite se za dobro spoved, tudi tisti, ki ste 

spoved v času epidemije opustili. Da bi vredno in pripravljeni prejeli sveto 

obhajilo, ta velik dar velikonočnih praznikov, se je potrebno potruditi. Še vedno 

velja, da kdor se vsaj enkrat v letu ne spove svojih grehov ne sme pristopiti k 

svetemu obhajilu, oziroma se takemu obhajilu reče »božji rop«. Pripraviti je 

potrebno tudi oljčne vejice za cvetno nedeljo in razmišljati o blagoslovu 

velikonočnih jedi. Organizirajmo si čas tako, da se bomo lahko udeležili bogoslužja 

vse dni, od velikega četrtka do velikonočnega ponedeljka.  

 

 Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 12   3. – 10. april 2022 
 

O čudovita moč križa! O neizrekljiva slava trpljenja, ki je hkrati 
Gospodov sodni stol in sodba nad svetom ter oblast Križanega. 
Gospod, vse si pritegnil k sebi, ker je tvoj križ vir vseh blagoslovov, 

vzrok vseh milosti. Po njem prejemajo verni moč v slabosti, slavo v 
sramoti in življenje v smrti. Ko je sedaj prenehala raznoličnost 

živalskih daritev, nadomešča vse različne žrtve ena daritev tvojega 

telesa in krvi, ker si ti zares Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta. In 
tako v sebi uresničuješ vse skrivnosti, da bi tako, kakor ena daritev 
nadomešča vse žrtve, bilo tudi eno kraljestvo iz vseh ljudstev. 
Še bolj čudovito je božje usmiljenje do nas zato, ker Kristus ni umrl 
za pravične, niti za svete, temveč za krivične in brezbožne. In ko 

njegova božja narava ni mogla sprejeti žela smrti, je postal človek, da se je lahko 
žrtvoval za nas. Podvrgel se je namreč s svojo smrtjo zakonom kraljestva mrtvih, 
toda z vstajenjem jih je uničil. Tako je pretrgal večnost smrti in iz večne naredil 
časno, kajti: Kakor v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. 
 

 Vir: Molitveno bogoslužje Cerkve: Iz govorov sv. Leona Velikega, papeža (8. govor o Gospodovem trpljenju, 6-8) 
 

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.  
Nekatere veroučne skupine bom spovedal med veroukom, ostali pa 
poskrbite za spoved v petek eno uro pred sveto mašo.  
 

Prvoobhajanci 2022: Imamo reden verouk in zadnje srečanje pred 
praznikom prve spovedi na tiho nedeljo. Imamo 12 prvoobhajncev v Izoli in 
enega v Kortah. Kortežanski prvoobhajanec se pripravlja posebej. Vsi pa 
bodo imeli praznik prve spovedi na cvetno nedeljo.  
 

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.  
 

Vprašanje:  Tiha nedelja  je začetek neposredne priprave na veliko noč. Kakor je seme skrito v zemlji in tiho kali 
tako tudi Jezus doživlja skrito trpljenje umaknjen od javnega življenja. Kaj iz Jezusovega življenja premišljujemo 
od tihe do cvetne nedelje ?    a) Jezusovo rojstvo in mladost;     b) Jezusove čudeže;       c) Jezusovo trpljenje;        
d) Jezusovo vstajenje 
 

5. POSTNA NEDELJA  

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Pevske vaje bodo zopet v petek ob 20h.  
 

Birmanci 2023:   Prvi so se že prijavili in uredili 

svojo obveznost in bili vprašani. Odraslost v 

veri je tudi to, da se počasi osamosvajaš in da 

vera in organizacija verouka, birmanskih priprav 

ni več odvisna od staršev, ampak prehaja v tvoje 

roke. Prisila ni dobra, spodbuda pa silno 

pomembna. Najboljša spodbuda je zgled in 

nevsiljivo vabilo. Tudi vrstniki med sabo se 

spodbujajte, povezujte, poiščite duhovne vaje, 

predlagajte kakšno skupno akcijo. Hvala vsem, 

ki ste priskočili na pomoč pri pripravi oljčnih 

vejic. Še nekaj jih moramo pripraviti za nekatere 

župnije po Sloveniji in za našo župnijo.  
 

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.  Vera se 

je v zadnjih dveh letih preselila malo bolj ven iz cerkva v družine in na domove. Prav je 

tako, ohranite vero živo in hkrati počasi prihajajmo nazaj v skupnost in v skupine. Najprej 

smo odprli verouk za otroke in pevski zbor. Počasi bomo dodali še verouk za odrasle, treba 

bo postavit župnijski pastoralni svet, gospodarski svet, in potem še vse druge skupine. 

Imamo pa še kar veliko okužb in iz tega izhaja previdnost tudi tam, kjer zakonsko ni 

določeno.  
 

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.  
 
 

 

Botrstvo: Deček Dim Chaily je tretji otrok iz Kambodže, ki 

ga podpiramo preko botrstva. Podpiramo ga eno leto in ga 
predstavljamo ponovno, da ne pozabimo obrazov in imen. 
DIM CHAILY, rojstni dan 24. 2. 2014 
Chaily je zaenkrat edini otrok mladih in revnih staršev. 
Oče je trenutno brez dela in upa, da bo našel priložnostno 
zaposlitev. Mama je izgubila eno nogo, zato zaposlitve ne 
more najti. V Phnom Penh so se preselili z upanjem na 
boljšo prihodnost. Tu imajo v najemu majhno sobico. 
Deček se do zdaj ni šolal, zato mu učitelji pomagajo, da bi 
nadoknadil zamujeno. Je bister deček. Finančno pomoč 
potrebuje za plačilo šolnine, nakup šolskih pripomočkov in 
kosila v šoli. 

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.  
 
 

Vaša oljčna vejica: Korte in Izola: Do srede do dežja smo uspeli 

pripraviti skupaj Korte in Izola 21.600 vejic. Zmanjkalo je še dva 

tisoč vejic, ki jih bom odpeljal naknadno v četrtek zjutraj na 

Ljubljanske župnije. Računam da bomo v ponedeljek in torek pripravili material v 

baraki in bi potem v sredo popoldne tam vejice narezali in povezali. Če se bo kaj 

vejic pripravilo v Kortah tudi sporočite, da ne bomo naredili preveč. V oljčniku bi 

potem rabil kakšno pridno roko za rezanje in vezanje v sredo ob 14h. Tako bomo 

zadostili vsem potrebam in pripravili še kakšnih 400 vejic za Izolo. Hvala vsem ki ste 

priskočili na pomoč, ki ste dali material in se potrudili v tem tednu z rezanjem vaših 

dreves. Hvala tudi , ker ste poskrbeli za hrano in pijačo delavcem.  Denar bomo 

uporabili za obnove v Izoli in v Kortah. 15% bomo dali za skavtsko hišo. Nekaj bo 

tudi za romanje mladih v Asizi, ki ga načrtujemo z lanskoletnimi birmanci.  
 

 

Slovenski Škofje so sklenili, da bo na tiho nedeljo, 3. aprila 2022, potekal dan 

molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in družbi v Sloveniji. 
 

Ta dan verniki pri vseh svetih mašah zmolijo molitev, ki jo je pripravila Papeška 

komisija za zaščito otrok: 
 

Nebeški Oče,  

ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, še posebej za najmanjše in najbolj ranljive, 

Tebi izročamo življenja številnih otrok in ranljivih odraslih, ki so bili spolno 

zlorabljeni in katerih zaupanje in nedolžnost sta bili uničeni. 

Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti odgovornost za toliko 

zlomljenih življenj.  

Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo, 

da bi se s pomočjo Tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir.  

To Te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, 

ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, in s Teboj v občestvu Svetega Duha, ki 

živiš in kraljuješ vekomaj.    Amen. 
 

Kjer je mogoče, verniki naj pri sveti maši prižgejo svečo v znak solidarnosti z 

žrtvami spolnih zlorab ter organizirajo adoracijo pred Najsvetejšim. 
 

Delo Katoliške cerkve v Sloveniji na področju zaščite otrok, mladostnikov in 

ranljivih odraslih je predstavljeno na spletni strani: https://katoliska-

cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem . 
 

 

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: Mi je rekla, naj jo povabim na večerjo nekam, kjer je zelo drago.  Potem sva šla na bencinsko črpalko. 
 

SPOVED pred veliko nočjo 2022 
 

V Izoli bomo na razpolago za 

spoved vsak večer pol ure pred 

sveto mašo.  

Na cvetno nedeljo bo spoved 

zvečer od 17.30 dalje, bova na 

razpolago jaz župnik in Luka. 

V Kortah bo spoved v soboto eno 

uro pred sveto mašo in v nedeljo 

eno uro pred sveto mašo. 

Za spoved lahko pokličete  in se 

dogovorite za termin, velja za 

zdrave in za bolnike. V velikem 

tednu bo malo možnosti za 

spovedovanje. Tisti, ki bi želeli 

tujega spovednika si poiščite 

priložnost za spoved v sosednjih 

župnijah.  
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