
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

5. velikonočna 

NEDELJA 
15. 5. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
19.00 

† Milan Prodan 

za starše ter brate in sestre, Korte 1a 

za prvoobhajance 

vsi †† iz družine, dar Janja Hrgota 

PONEDELJEK 
Janez Nepomuk, duh, 

muč. 
sv. Maver 19.00 † Stanislava Glavič 

TOREK 
 Jošt, puščavnik

Korte 
drugje 

 

18.00 
 
 

†† Marija, Ana in Milijo Korenika 

† † Jan Odkorek, Ana Odkorkova in Jozef 

Krkoška 

SREDA  

sv. Maver 
 

sv. Rok 
 

8.00 
 

19.00 
 

za družino Biuklič, Bošnjakovič in 

Bembič 

†† Jožef in starši Leopold in Marija 

Grosar 

ČETRTEK  
 

Korte 
sv. Maver 

19.00 
19.00 

†† Petaroš, Cetore 19 

8. dan † Marija Rašpolič, Bogomira M . 17 

PETEK  
Bernardin Sienski, 

 duh.

Malija  
sv. Maver 

18.00 
19.00 

30. dan † Florjan Kleva, Malija 28a 

obl. † Ivan Starič 

SOBOTA  
Korte 

Marija Ali. 
19.00 
19.00 

†† Mariza, Bruno in Lučina Mejak 

† Mimi Mujdrica 

6. velikonočna 

NEDELJA 
n. turizma 

22. 5. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
10.00 
10.00 
19.00 

za †† starše Simčič, Marija in Ivan 

†† Franko Kleva in Andrej Mejak 

za družino Viler 

† Franc Lutar 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 20. 5. 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. 

Kar se tiče covida se obnašajmo odgovorno in skrbimo za druge in tudi zase.  

Veliko bolnikov je še med nami. Priporočamo razkuževanje, maske in razdaljo, 

čeprav to ni več obvezno. Če bi zaznali kakšno okužbo v cerkvah, bomo znova 

uvedli obvezne ukrepe. Zelo je  priporočena uporaba tega kar poznamo da deluje.   

Sveto obhajilo delimo spet tako, da verniki prihajajo v vrstah.  V cerkvi svetega 

Mavra prihajajmo v eni vrsti po sredini cerkve in če je več delivcev  levo in desno 

pri stenah. Upoštevajmo razdaljo in se ne gnetemo. Ni niti varno, niti lepo. Pot za 

vračanje od svetega obhajila je ob stebrih. Kdor želi prejeti obhajilo na usta naj 

počaka do konca in prejme obhajilo v vrsti pri tabernaklju.  
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PRVOOBHAJANKA 
Kaj gledate mi v očke? V njih spi nebes smehljaj,  

v njih spava sreča čista, iz njih odseva raj.  
 

Poglejte mi še globlje, tu notri je skrivnost.  

V nedolžnem srcu kmalu, bo vseh nebes svetost.  
 

Bom Jezusa prejela, živ tempelj bom njegov,  

v dnu duše bom nosila nebes vseh blagoslov.  
 

Prosila sem Marijo, "Glej, k meni pride Bog,  

o mati, naj ga prejmem, iz tvojih, čistih rok!"  
 

In vem, da okrasila bo s cvetjem mi srce,  

gorele bodo lučke, plamtele vse želje.  
 

Prinesla bo Marija zaklad najdražji svoj.  

O, pridi majsko jutro, o pridi Jezus moj! 
 

PRVOOBHAJANEC 
Pridi, Jezus, k meni, težko čakam te,  

Moje srce vzemi, v njem naseli se. 
 

Prosim te za moje starše: Veš, da dobri, skrbni 

so.  Hudega jih varuj, blagoslovi jih lepo.  
 

Meni pa pomagaj, da bom vedno ubogljiv,  

da bom rad molil in pomagal ter pridno se učil.  
 

Pridi, Jezus, k meni, čakam, čakam te!  

Vse ti bom povedal, kar polni mi srce. 
 

JEZUS 
Jaz sem Jezus, tvoj prijatelj, v tabernaklju čakam nate.  

V Najsvetejšem zakramentu dar ljubezni hranim zate.  
 

Čakam, čakam. Pridi, pridi. Zdaj odpira se nebo.  

Angeli se veselijo, pesmi ti prepevajo.  
 

Ker je čista tvoja duša in prijazen tvoj obraz,  

v prvem svetem obhajilu združiva se ti in jaz.   (Roža G.) 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 

NEDELJA 15.5. 2022 
Prvoobhajanci Izola: 

 

KALIN  PERNE 
VITA  BARUCA 
EVA  CENCIČ 
NEŽA  FRANK 
NAJA  FUKS 
ELA JEREB 

ERAZEM  LEV  PACEK 
JAKOB SOLDATIĆ 

MIJA  KLEVA 
ANGELIKA IVANČIČ 

ALEKSANDER GROHAR 
EVELYN  PERKOVAC 
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Verouk = Kateheza: Prihodnji teden imamo reden verouk.   
Izjema: 5. in 6. razred verouk odpade, bomo pa nadomestili v soboto 28. maja od 
9h – 12h, ko bomo imeli tri urno zaključno srečanje.  
9. razred ta teden zaključujemo verouk v sredo ob 19h pri sveti maši v cerkvi 
svetega Roka.  
 

Prvoobhajanci: Hvala staršem, sestri Boženi in katehistinji Snježani za skrbno 
pripravo na prejem prvega obhajila. Namen priprav je, da bi kristjanom Sveto 
Obhajilo postala vsakdanja ali vsaj vsakotedenska hrana. Še bolj kot današnjega 
praznika se veselim vašega drugega obhajila že kakšen dan med tednom in potem 
vašega življenja z Jezusom.  
 

Birma Korte: Ker sta Nika in Matic v oktobru zbolela in nista mogla pristopiti 
k Birmi, bomo v župniji Korte zopet imeli praznik birme in sicer v nedeljo 22. 
maja 2022 ob 10h. Pričakujem, da se bodo tudi drugi birmanci udeležili 
tega dogodka, da naredimo skupno sliko za birmansko knjigo. In potem od 
vseh pričakujem nadaljnjo rast v veri in služenje župniji Korte. Potrditev  v 
veri je čast in tudi odgovornost. En velik hvala staršem in vsem, ki našo 
mladino podpirate in vzgajate za zrelost v veri.  
 

Birmanci 2021 Izola in Korte: Do konca meseca maja je čas, da se prijavite 
za romanje v Asizi. Prijava velja z vplačilom 100,00€.  Romanje bo od 17 
avgusta do 20 avgusta. Prvi dan gremo v Mirabilandijo in se tam malo 
zdivjamo. Potem si bomo privoščili Asizi s povezovanjem Frančiškove 
zgodbe z našo zgodbo. Imeli bomo ene majhne duhovne vaje. V soboto se 
vračamo preko La Verne. Rezervacija 100 €, se v primeru, da se premisliš 
ne vrne. Primerno je, da botri pomagajo pri romanju. Kar bomo več porabili 
denarja, bo iz župnijske blagajne, saj smo letos ob blagoslovu jedi nabrali 
skoraj 900 evrov za mladinske programe v Cerkvi. V ceno je vključena 
vstopnina v Mirabilandijo, prenočevanje in preprosta hrana.  
 

Birmanci 2023: Svete maše v mesecu maju med tednom imajo šmarnično branje. 

Vsaka maša s šmarnicami prinaša dvojne točke. Če pri šmarnicah še sodelujete je 

to dodatna točka. Za tiste, ki ne razumejo raznih pik, ki jih podeljujejo trgovci, naj 

povem, da gre za motivacijo. pri birmancih pa za osebno rast, ki je dokumentirana s 

tem, da otroci zapisujejo svoje versko življenje.  Razdelite si branje prošenj, lahko 

tudi berila. Zgodba iz šmarnične knjige je na nek način vaša zadeva, se je pa za 

vsako branje potrebno pripravit, povprašat sestre ali duhovnika glede neznanih 

besed. Potrebno je nastaviti mikrofon in brati razločno in počasi. Za cerkev velja, 

da nikoli ne beremo prepočasi in da je treba izgovoriti prav vse zapisane črke 

razločno in glasno.  Prednost imate tudi pri pobiranju miloščine v košarice med 

darovanjem. Ministriranje pri sveti maši je posebna služba Jezusu in Cerkvi.  
 

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.  
 
 

Vprašanje:  Evharistični post pomeni, da pred obhajilom ne smemo jesti, piti (razen vodo), žvečiti. Koliko časa 
pred obhajilom traja evharistični post ? a) eno uro;  b) en dan;  c) en mesec;  d)  40 dni; 
 

Predstavljamo otroke, s katerimi smo povezani v 
okviru projekta Botrstvo. Nekaj jih je iz 
Kambodže, največ, tudi današnje dekle, pa iz 
Etiopije. 
MERON ESHETU, rojstni dan: 19. 4. 2005 
Meron Eshetu biva z babico, ki je zelo revna in 
ostarela. Starša sta pokojna. Ima eno sestro. 
Eshetu in babica živita v zelo revnih razmerah. 
Eshetu potrebuje pomoč, da bi lahko nadaljevala 
šolanje.V petnajstih letih odkar imamo posvojene otroke na 
razdaljo smo v župniji Izola dosegli 15 otrok, ki se šolajo z našo 
podporo.  
 

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.  
 

 

Molitev v tišini: Odločili smo se, da bo en dan v tednu možna tiha priprava na 

sveto mašo.Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo.  

Pred Najsvetejšim izrazimo gesto globokega spoštovanja in dejanje vere: "Gospod 

verujem, da si tukaj, želim biti s teboj." Tiho sem. Utišam vse glasove v sebi. Zdaj 

se posvetim Njemu, pogled ustavim na Jezusa v hostiji. Svojemu srcu pustim, da 

spregovori, začenjam ljubiti Tistega, ki nas je prvi ljubil. 
  

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

TRR:  SI56 1010  0003 7271 372.  

Nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so 

namenski: misijoni, za Karitas in za tisk. Pri 

Lurški Mariji, tam kjer se prižigajo lučke in 

nabiralnik kjer piše za cerkev zbiramo za 

tekoče stroške in popravila pri cerkvah v 

župniji.  

Župnija Korte,  TRR:  SI56 1970 0501 5349 

155. Korte 73, 6310 Izola. Pozor! Župnija 

Korte ima nov transakcijski račun 
 
 

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.  
 

POD ČRTO: Vpraša žena moža: - Dragi, jutri je najina obletnica 
poroke, ali zakoljeva prašička?! - Zakaj? Saj prašič ni nič kriv!  

Spet kliče nas venčani maj,  

k Mariji v nadzemeljski raj. 

Cvetice dobrave si venčajo 

glave, raduje se polje in gaj. 

 

Drevesa po vrtih cveto, po 

vejah pa ptice pojo, nebeški 

kraljici, Mariji Devici 

pozdrav ino slavo dajo. 

 

Že šmarnice bele cveto  

in vrtnice venec pleto,  

da krasnega maja, se slava 

obhaja cvetici Mariji lepo. 
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