
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

7. velikonočna 

NEDELJA 
29. 5. 2022 

sv. Rok  
Korte 

 

sv. Maver 
 

sv. Maver 
 

8.00 
9.00 

 

10.00 
 

19.00 

††  Amalija in Emilijo Kocjančič 

za prvoobhajanca, v. čast Materi Božji od 

zdravja 

†† Kristjan, Boris, Marjo, Olga, Aldo, Santina 

za župnijsko družino 

PONEDELJEK 
Kancijan in drugi 

oglejski muč. 
sv. Maver 19.00 

† Danilo, †† Rožnik, Škoda in vsi 

sorodniki 

TOREK 
Obiskanje dev. 

Marije 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

†† Elvis in Ivan Panger, Korte 70 a 

za družino, za spreobrnjenje 

SREDA  
Justin, muč. 

sv. Maver 
sv. Rok 

8.00 
19.00 

za zdravje prijateljice 

†† Kata, Joza in Marko Klarič 

ČETRTEK  sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

†† Jakovljevič 

za starše Bon in Flego 

prvi PETEK  
Karel Lwanga in 
ugandski, muč. 

dom upok. 
sv. Maver 

 

15.00 
19.00 
 

† Ofelija 

8. dan † Veronika Albina Resinovič, 

Alojza Valenčiča 6 

prva SOBOTA  Strunjan 20.00 po namenu romarjev, za župnijo 

NEDELJA 
BINKOŠTI 

5. 6. 2022 

sv. Rok  
Korte 

 
sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 

 
10.00 
19.00 

† Marjan Rihtaršič 

za družino Korenika, Jožef in Amalija, 

Korte 1a 

† Matej Pacek 

††Blaženka in Anton Štimec 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 3. 6. 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.   

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. Vračamo se ob stebrih. 
 

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:  V torek imamo posebni praznik obiskanja Device Marije in zadnji dan šmarnic. Tokrat bomo zapeli 
litanije Matere Božje. Praznik Obiskanje device Marije pomeni: a) Da je angel Gabrijel obiskal Marijo;   b) Da je 
sveti Jožef prvič obiskal Marijo na njenem domu, potem ko sta se zaljubila;    c) Da so marijo obiskali v 
Betlehemu pastirji in trije kralji;    d)  Da je Marija v času nosečnosti obiskala svojo sorodnico Elizabeto; 
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Župnijsko romanje v Strunjan in 
binkoštna vigilija, 4. 6. 2022  
Zbor peš romarjev  pri  sv. Mavru, 
odhod ob 17.00, naslednja postaja na 
Belvederju pri hotelih, predvidoma ob 
17.45 uri.  V Strunjanu bomo imeli ob 
19h molitev pred Najsvetejšim, pete 
litanije Matere božje in blagoslov, ob 
20h pa sveto mašo.  
Po maši bo še kratko druženje pred 
cerkvijo. Vračamo se peš ponoči ali pa 
s prevozi dobrih sožupljanov. Romanje 
je vse, pot v Strunjan in nazaj, vse 
klepetanje in pogovori na poti, molitev 
in maša. Kdor se ne more udeležiti 
vsega, naj se udeleži toliko, kolikor 

more.  
 

Verouk = Kateheza:  
Z veroukom smo v preteklem tednu 
zaključili. S katehetom ali z župnikom v 
kratkem uredite spričevala če jih še niste. 
Veroučno spričevalo je hkrati potrdilo o 
prejetih zakramentih, saj so na prvi strani 
vpisani zakramenti, njihovi kraji in datumi, 
ko smo jih prejeli. Potrudite se priti po 
spričevalo in ga hraniti med važnimi 
dokumenti. Če komu kaj nismo vpisali, 
poskrbite sami, da vam vpišemo. 
3. in 4. razred:  Kar se tiče verouka ste že na počitnicah. Zaključek veroučnega leta 
bodo imeli v četrtek 16. junija, ko je praznik prvoobhajancev, saj praznujemo Sveto 
Rešnje Telo in Kri. Povabite tisti dan na praznovanje tudi vaše starše.  
Vse učence vabim da pridejo pred počitnicami k spovedi. Priložnost za spoved je 
na prvi petek od 18h do 19h in tudi vsak petek pred sveto mašo ali po dogovoru.  
 

Prvoobhajanci: Samo spomnim, da prinesete prvoobhajanske obleke. Lahko kar k 
sveti maši.  
Zelo lepo mi je ko vidim, da pogosto prihajate k svetemu obhajilu.  
 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 

 
 

O preblažena Devica Prikazanja, 
radodarna delivka vseh milosti, 
polni zaupanja se zatekamo k 
tvoji mogočni priprošnji, k tvoji 
veliki pomoči.    Izprosi nam, o 

Mati, milost, da Boga 
spoznavamo, ljubimo in mu 

služimo,da krščansko živimo in 
se tako zveličamo. 

Izprosi nam tistih nebeških 
dobrot in pripomočkov, 

ki jih spoznaš kot nam koristne 
za čas in za večnost. 

Varuj, o preblažena Devica naše 
otroke, reši mornarje, brani 

odsotne, spreobrni grešnike, 
reši trpljenja duše naših pokojnih, 

vse člane »Pobožne zveze«, 

ter vse blagoslovi. Amen. 

 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/


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 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.  Glede na 
to da je bila priprava na birmo nekoliko 
omejena zaradi Covida, je tale after odlična 
priložnost, da se povežemo in kaj duhovnega 
doživimo. 

Birmanci 2023: Slovesen zaključek šmarnic 

bomo imeli v torek. Povabljeni spet k sveti 

maši med tednom, ko zmorete. Tak poseben 

dan je spet prvi petek. V soboto vabljeni na 

romanje v Strunjan. Binkoštno bdenje v 

pričakovanju prihoda Svetega Duha je v 

bistvu priprava apostolov na Birmo. Ponekod 

po svetu imajo kristjani nočno molitev in 

bdenje pred praznikom trikrat na leto. Na 

večer pred Božičem, pred Veliko nočjo in 

pred Binkoštmi.  
 

V začetku maja je rojstni 
dan praznovala Ashebir, 
deklica iz Etiopije. Poznamo 
jo in smo z njo povezani 
zaradi projekta Botrstvo.  
MIHRET ASHEBIR, rojstni 
dan: 6. 5. 2010 
Deklica izhaja iz zelo revne 
družine. Starša sta ločena. 
Ashebir živi pri očetu, ki je 

brezposeln in je ne more vzdrževati. 
Potrebuje pomoč za nakup hrane in za plačilo 
šolanja. 

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 ob petkih: 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.  
 

51. Romanje bolnikov in invalidov na Brezje: Tretjo soboto v juniju (18. 6) bo, kot 

je že tradicionalno, potekalo  romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje. 

Romanje že pol stoletja organizirala revija Ognjišče. 

Romarsko mašo ob 10. uri bo letos vodil celjski škof. Pred mašo je skupna molitev 

rožnega venca, zgodaj popoldne pa so v cerkvi litanije Matere Božje z odpevi. 

Spovedovanje bo pred in med mašo.  Med mašo bo prilika tudi za prejem 

zakramenta bolniškega maziljenja. Prijave  za avtobus sporočite v župnišču do 

konca maja. 
 

Ob nedelji družbenega obveščanja: Izgubljamo sposobnost poslušanja tistega, ki ga imamo 

pred seboj, bodisi v normalnem prepletu vsakdanjih odnosov bodisi v razpravah o 

najpomembnejših vprašanjih civiliziranega življenja. Slovitega zdravnika, ki je bil vajen 

celjenja duševnih ran, so vprašali, kaj je največja človekova potreba. Odgovoril je: 

»Brezmejna želja, da bi bil slišan.« Želja, ki pogosto ostane skrita, a zastavlja vprašanja 

vsakomur, ki je poklican za vzgojitelja ali kakorkoli že opravlja vlogo sporočevalca: 

staršem in učiteljem, duhovnikom in pastoralnim delavcem, informacijskim delavcem in 

tistim, ki opravljajo socialne ali politične storitve. 
 

POD ČRTO: Pride sveti Peter k Bogu in pravi: »Nebeški Oče, pred vrati so trije ateisti, ki si želijo v nebesa, kaj naj jim 
odgovorim?«   »Reci jim da me ni!« 
V šoli se najprej učiš lekcij in nato pišeš test. V življenju te najprej doleti test iz katerega se naučiš novih lekcij.  

† 
 

NAŠI RAJNI: v maju 
 

Marija Rašpolič, Bogomira Magajne 17, 100  let 

Ivan Vranec, Osojna pot 4, Jagodje, 83 let 

Albina Babič, Malija 48, 95 let 

Veronika Albina Resinovič, Alojza Valenčiča 6, 87 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 
 

Ne vem če veste, da ima žalostinka, ki 
jo pogosto pojejo pri pogrebih še tri 
kitice, ki so polne vere,  upanja  in 

hrepenenja po nebesih 
 

Hodil sem po sončnih tratah, 

vprašal ptičke, kje si ti? 

Pa so mi zažvrgolele 

in so rekle, da te ni. 

 

Vprašal rože sem na gredah, 

kjer doma bila si ti (si bival ti). 

Pa so glavice sklonile 

in so rekle, da te ni. 

 

Vprašal sem srce še svoje, 

ki kraljica si mu ti (v srcu tam 

kraljuješ ti). 

Pa je v noči zajokalo 

in je reklo, da te ni. 

 

Vprašal križ sem nad gomilo, 

naj pove mi, kje si ti. 

Križ mi gori je pokazal: 

Šla (šel) je v dom nad zvezdami. 

 

Vprašal zvezde sem blesteče, 

ki od njih nebo žari. 

Pa so spet odgovorile: 

V raju je med angeli. 

 

Stopil v cerkev sem domačo, 

tja kjer večna luč gori. 

In Gospod je spet potrdil: 

V večnosti se veseli. 


