
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

NEDELJA 
VELIKA 

NOČ 
17. 4. 2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
9.00 
10.00 
19.00 

†† Angel in Ivana Jerebica 

†† Medoš, Korte 120 

† Silvio Parovel in vsi †† 

obl. † Jožef Kocjančič in † Milka 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

sv. Maver 
Korte 

 

10.00 
18.00 

 

† Pasquale Besenghi  

†† Anica in Frane Juriševič in vsi †† 

Slošarevi 

TOREK sv. Maver 19.00 
8. dan †  Jožefa Tripar, Kraška 10 

† Andrej Perič 

SREDA  
sv. Maver 
sv. Rok 

8.00 
19.00 

za župnijsko družino 

† Olivo Knez 

ČETRTEK  sv. Maver 19.00 8. dan † Roman Markovič, 

PETEK  sv. Maver 19.00 
8. dan † Anton Mikolič 

†† Emil in Justina Šavron 

SOBOTA  sv. Maver 19.00 
††Giordana in Giordano Lakošeljac 

†† Marija in Srečko Melihen 

2 velikonočna 
NEDELJA 
Bela nedelja 

NEDELJA BOŽJEGA 
USMILJENJA 

24. 4. 2021 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00 

 

†† Đuro in Đurđa in  †† iz druž. Vukelja 

† Nevio Marsetich 

vsi †† iz družine Kontič 

v čast Božjemu usmiljenju za zvestobo 

slovenskega naroda Kristusovi Cerkvi 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 22. 4. od 8.00 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 naših cerkvah od ponedeljka niso več obvezne zaščitne maske. Jih pa zelo 

priporočam, posebno za bolj rizične osebe in kadar ne morete sedeti v razdalji, ki 

tudi ni več zahtevana, ampak samo priporočena. Zakaj nismo sneli mask že v 

četrtek, kot so to naredili drugi? Ker sem hotel prej objaviti celotno navodilo. Ker 

sem hotel, da poskrbimo za šibkejše. Ker sem v zadnjih tednih pokopal štiri osebe, 

ki so umrle s kovidom in bi verjetno še živele, če se ne bi okužile. Ker nočem imeti 

na vesti nikogar, zaradi opustitve zaščitnih ukrepov. Ker imam raje očitek, da me 

pretirano skrbi za vaše zdravje, kot da imam premalo rad svoje farane. Ker imeti 

masko, ki pokriva nos in usta, v resnici sploh ni tako težko.  V ponedeljek začnemo 

z obhajilom v vrstah in pobiranjem miloščine. V sredo bo spet  maša pri sv. Roku. 
 

Vprašanje:  Kako rečemo tisti debeli sveči, ki jo prižigamo ob oltarju v velikonočnem času, potem pa gori ob 
krstnem kamnu?    a) Velikonočna sveča;     b) Krstna sveča;       c) Svečnica;        d) Vstajenjska sveča 
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Dragi Izolani in Kortežani! 

Danes predlagamo vstajenje. 
  

Ena najbolj znanih slik Albrechta 
Dürerja, nemškega slikarja iz XVI. 
stoletja, nosi naslov »Snemanje s križa«. 
Upodobljeno je mrtvo Jezusovo telo, ki 
ga snemajo s križa. Detajl te slike pa 
kaže njegovega učenca, ki drži v rokah 
trnovo krono, ki jo je pravkar snel s 
Kristusove glave. Učenec je naslikan v 
trenutku, ko se dotika enega izmed 
trnov na kroni, kakor da hoče s tem 
pokazati občudovanje do trpljenja, 
kakršnega je doživljal Kristus takrat, ko 
je imel krono še na glavi. 
Letošnja Velika noč je v času, ko je 
človeštvo še ranjeno od virusa, ko se v 
človeško meso zabadajo trni raket, 
bomb in nabojev. Letošnja Velika noč 

poteka kljub mnogim vojnam v nas in okoli nas; kljub poročilom in strahovom, da 
bo imela govorica smrti zadnjo besedo.  
Velika noč je čas za soočenje s smislom trpljenja, je čas za občudovanje cene 
trpljenja in občudovanje Trpečega na križu.  Velika noč je dan Jezusovega vstajenja 
in je čas, ko vstanemo tudi mi in vse stvarstvo skupaj z njim. Je čas, ko gremo k 
sestram in bratom. Čas za mir. Mir ni samo čas brez vojne in konflikta. Mir je tam, 
kjer sestre in bratje delijo dobrine, svoj čas in sebe, kakor se je za nas »razdelil«  
Jezus na veliki četrtek. Velika noč je čas za ples. Zaplešimo v veselju z vsem 
stvarstvom in z vsemi ljudmi. Pojdimo na pot, saj smo vstali z Jezusom. Naj 
zmaguje življenje v stvarstvu, v Izoli, v Kortah in med vsemi ljudmi tega sveta. 
Predlagamo vstajenje in življenje… 

Aleluja!  Blagoslovljeno Veliko noč! 
 

Sestre uršulinke, in vaši duhovniki: Luka in Janez 

VELIKA NOČ - NEDELJA 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


Cerkev svetega Mavra je od kortežanskih karmeličank 

dobila v dar novo pravo velikonočno svečo iz voska. 

Podoba vstalega kristusa je v tem, da sebe daje zato da bi 

svet imel luč in življenje. Ob velikonočni sveči se prižgejo 

naše krstne sveče, ker krščeni želimo svetu prinašati luč in 

življenje.  
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo reden verouk za KDP  
v četrtek in v petek.  Vsi ostali imajo velikonočne počitnice, kot 
nagrado ker so zvesto hodili k mašam in obredom ob največjem 
krščanskem prazniku. Zelo vabljeni da pripravite še kakšno 
posebno velikonočno molitev za mir v domači družini, ali pa 
pridete še kakšen dan k sveti maši kar tako, iz hvaležnosti za 
Vstajenje in življenje, ki zmaguje nad smrtjo.    
 

Prvoobhajanci 2022: Priprave na prvo obhajilo bomo nadaljevali v 
skupini šele po prvomajskih počitnicah. Radi prihajajte k sveti 
maši, ministrirajte, pomagajte duhovniku v cerkvi. Prižigajte vaše 
sveče, ko ste pred Jezusom. Verouk prihodnji teden odpade  
 

Birmanci 2023:   Pogovori so se zgodili. Ker ni samo župnik tisti, ki ga 

birma skrbi, ampak vsa župnija, vam moram povedati, da so birmanci v 

večini zelo zavzeti in se sami z odgovornostjo pripravljajo, da bodo v 

krščanski odraslosti potrjeni. Hvala staršem in družinam za podporo. Nekateri še niso 

ugotovili, da se moramo srečati.  Za vsak dan zamude boš dobil eno minus točko. Še vedno 

se lahko ob pogojih (da si vsaj v šestem razredu, …) prijaviš med birmance.  

Velikonočni ponedeljek je dan, ko delimo veselje ob vstajenju s prijatelji in sorodniki. V 
Izoli je sveta maša ob 10h. Pasquale Besenghi je s svojo zapuščino velik podpornik 

naše župnije in mu zato še vedno namenjamo eno sveto mašo na leto. Običajno na 
velikonočni ponedeljek.  
 
 

Pogoj za vstop v cerkev od ponedeljka dalje je:  da smo zdravi  v smislu, da nimamo 

znakov covida in nismo bili v tesnem stiku. Zagotavljati je treba minimalni možni stik med 

udeleženci in ohranjati primerno razdaljo.  Obvezno je redno prezračevanje / ventiliranje 

prostorov (npr. odprta okna), v katerih se izvaja dejavnost. 

Od ponedeljka naprej maske v cerkvi niso več obvezne, ampak zelo priporočene. Posebno 

priporočam starejšim, ki ste bolj rizični, ali pa če ste prehlajeni, bli v stiku ….  Obvezno je 

razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov. 

Ponovno se uvede pozdrav miru na dosedanji način: v roke sežemo »samo sebi 

najbližjemu« . Sveto obhajilo delimo na roke. Tisti, ki želijo sveto obhajilo prejeti na usta, 

naj pristopijo na koncu v vrsto pri tabernaklju.  

Po velikonočni vigiliji bomo vrnili blagoslovljeno vodo v kropilnike pri vstopu v cerkev, 

medtem ko razkuževanje rok ostane obvezno ob vstopu in izstopu iz bogoslužnega prostora. 

Blagoslovljene vode ni treba uporabljati z dotikom, prav pa je da si ob vstopu »umijete 

dušo« in pozdravite »Navzočega«. 

Miloščino bomo spet pobirali med darovanjem . Ne pozabimo na molitev za zdravje.  

Ostajajmo previdni in skrbimo zase in za svoje brate in sestre. Še vedno se lahko udeležimo 

svete maše na zvočniku zunaj. Opozorite mašnika, če boste zunaj, da vključimo ozvočenje. 

Prav tako opozorite, če bi se radi udeležili svete maše po Zoomu, Whats-App-u,… 

Molimo za prebivalce Ukrajine in drugih vojnih področij po svetu, pa tudi za vse, ki so 

morali pobegniti pred strahoto nasilja in nimajo več dóma, za vse, ki jih tare lakota ali 

izkoriščanje, ter za vse, ki se s svojim življenjem branijo pred različnimi oblikami hudobije. 

Usmiljeni Bog, ti si naše zavetje v stiski, pomoč v trpljenju in tolažba v nesreči. 

Pomiri vihar sovraštva med narodi in vzpostavi prostor za odpuščanje. 

Naj utihne orožje in nastopijo odpuščanje, sprava, mir in dialog. 

Podeli zatiralcem duha spreobrnjenje, ljubezen in spoznanje, da ima vsak človek pravico do 

življenja v miru in pravičnosti.  Po Kristusu, 

našem Gospodu.   Amen. 
 

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 covidna previdnost.  Ob četrtkih je 
molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.  
 

Na Veliki petek  15.aprila 2022 začnemo z 
devetdnevnico Božjega usmiljenja. Molitvena skupina češčenje Božjega usmiljenja bo vsak 
večer po sv.maši (na velikonočno nedeljo-zjutraj pred vstajenjsko sv.mašo)molila 
devetdnevnico in rožni venec Božjega usmiljenja. Zaključek devetdnevnice bo v soboto 
23.aprila 2022. V nedeljo 24.aprila na belo nedeljo,ki je nedelja Božjega usmiljenja bomo 
od 15-16 ure častili Božje usmiljenje v cerkvi Sv.Mavra. 
Izročimo božjemu usmiljenju nas same,naše družine,našo domovino, vse ljudi,ki trpijo 
zaradi vojne in vse človeštvo. 
Vsakega,ki bo molil rožni venec Božjega usmiljenja,bom ob smrtni uri branil kakor svojo 
čast. Ko bodo drugi molili ta rožni venec ob umirajočem,bo duša prejela obljubljeno 
odpuščanje.(Jezusove besede sv.Faustini DN 811). Vabljeni ,da se nam pridružite. 
 

Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na 

TRR:  SI56 1010  0003 7271 372.  Miloščino bomo zopet pobirali v košarice. Nekako je 

bolj pravi trenutek za miloščino takrat ko duhovnik daruje kruh in vino in mi sodarujemo. 

kovanec oz denar je simbol da smo udeleženi pri daritvi tudi mi z našim življenjem in 

hvaležnostjo. Seveda so vaši darovi tudi tisto kar omogoča materialno preživetje župnije in 

Cerkve. Dar pri miloščini ni za duhovnika osebno. Duhovniki živimo od darov, ki jih date 

za svete maše. Če se zgodi, da vas pobiralci miloščine spustijo ali vam je bolj všeč, lahko 

svoj dar vedno oddate pri Lurški Mariji, pri lučkah ali v ropotajoči nabiralnik za cerkev.  

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: Umira zaprisežen komunist: »Prosim te, prijatelj, pokliči duhovnika. Rad bi se spreobrnil!«  »???  Vse življenje si 
bil komunist, zdaj pa duhovnik..?«   »Vem, vem, vendar je za komuniste  bolje, če umre eden od  Nove Slovenije!« 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Zdenko Švab, IX. korpus 7, 59 let 

Teja Kovač, Trubarjeva 15, 58 let 

Roman Markovič, Polje 30, 85 let 

Jožefa Tripar, Kraška 10a, 85 let 

Anton Mikolič, Župančičeva 4, 97 let 

Lidia Calegaris, Cetore 8, 90 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
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