
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

NEDELJA 
Svete Trojice 

12. 6. 2022 

sv. Rok  
 

Korte 
sv. Maver 
sv. Maver 

 
 

8.00 
 

9.00 
10.00 
19.00 

 

†† Reza, Vlado, Katica, Đurđa in vsi iz 

družine Vukelja 

††Marjo, Viktor, Ofelija in starši 

†† iz družine Jakovljevič 

†† Sergij, Karmen in vsi †† iz družine 

Markuža 

PONEDELJEK 
Anton Padovanski, r. 

sv. Maver 20.00 8. dan  † Nataša Vugrinec, Jagodje 37 

TOREK sv. Maver 20.00 
8. dan  † Pierina Valenta, Župančičeva 1 

†† Reanto in Pavla Sirotič 

SREDA  
Vid, mučenec 

sv. Maver 
sv. Rok 

8.00 
20.00 

vsi †† Grbec 

† Slavko Tonejc 

ČETRTEK 
SVETO REŠNJE 
TELO IN SVETA 

REŠNJA KRI  

sv. Maver 
Korte 

 
sv. Maver 

 

9.00 
19.00 
 
19.00 
 

za župnijsko družino 

†† Jan Odkorek, Ana Odkorkova in † 

Jozef Krkoška 

za srečno pot – s prošnjo Bogu in 

priprošnjo svetemu Krištofu 

PETEK  sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
20.00 

v čast Rožnovenski Materi Božji 

† Roman Markovič 

SOBOTA  
sv. Maver 

Marija Alie. 
15.00 
20.00 

poroka: Žiga in Petra 

†† Miran in Danica Volčanšek 

12. NEDELJA 
med letom 
19. 6. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
 

8.00 
9.00 
10.00 

†† Matija in Marija Babič 

†† Calligaris in Angioi, Cetore 19 

1. obl. † Anita Hrvatin in † Erminij 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 17. 6. od 8.30 do 10h.  

Priporočamo molitev za mir v svetu. 

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

Zaščitne maske niso prepovedane, so pa učinkovite. 

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. 

Svete maše zvečer bodo od jutri dalje ob 20h, samo na praznik bo ob 19h zaradi 

procesije. Prihodnjo nedeljo ne bo večerne svete maše, ker sva duhovnika zavzeta. 

Gotovo se lahko potrudite priti dopoldne ali pa poiščete  sveto mašo v Kopru, 

Portorožu, … Duhovniki delamo samo toliko kot zmoremo.  
 

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:  Kdo je glavna oseba ki praznuje na praznik Svete Trojice?  a) Oče;  b) Sin; c) Sveti Duh; d) vsi trije; 
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Bratje in sestre, jaz sem prejel od 

Gospoda, kar sem vam tudi izróčil: 

Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil 

izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga 

razlomil in rekel: »To je moje telo, ki 

je za vas. To delajte v moj spomin.« 

Prav tako je vzel po večerji tudi kelih 

in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kólikorkrat boste 

pili, delajte to v moj spomin.« Kajti kólikorkrat jeste ta kruh in 

pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. sv. Pavel 
 

V četrtek je zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje 
Krvi. V župniji Izola imamo dve sveti maši. V Kortah bo maša zvečer ob 
19h. Zvečer po sveti maši bomo imeli procesijo z Najsvetejšim in blagoslov 
z Najsvetejšim. Redna četrtkova molitev pred Najsvetejšim pred sveto 
mašo odpade. Birmanci in mladina in drugi močni boste poskrbeli za nošnjo 
neba in bander. Prvoobhajanci in lahko tudi drugi otroci zunaj cerkve pred 
Jezusom delajo preprogo iz cvetja.  
Zunanji oltar za procesijo postavijo in okrasijo birmanci.  
 

Prvoobhajanci 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. Prinesite cvetje v košarici – najboljši so listki od vrtnic, da jih boste potresali 
po poti kjer bo hodil Jezus 
 

BIRMANCI 2019:. V četrtek je vaša naloga, da pripravite in pospravite oltar 

zunaj cerkve, kjer bomo postavili Sveto Rešnje Telo v monštranci. Pri 
procesiji nosite bandere. Če potrebujete navodila jih dobite ob 17.30.   
 
 

Birmanci 2021 Izola in Korte: Romanje bo saj smo zbrali kar 12 romarjev.   
Zaradi ureditve prenočišča prosim še za podatke: Ime priimek naslov, datum 
rojstva in telefon na katerem ste dosegljivi, če bi mi kaj manjkalo. Napišite na mail.  
 

Birmanci 2023: V četrtek je vaša naloga, da pripravite in pospravite oltar zunaj 

cerkve, kjer bomo postavili Sveto Rešnje Telo v monštranci. Pri procesiji nosite 

bandere. Če potrebujete navodila jih dobite v četrtek ob 17.30.   

NEDELJA SVETE TROJICE 

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


Skavti iz Ankarana bodo naši gostje prihodnjo nedeljo 12. 6. ob 10h. Pridejo z 

namenom, da povabijo medse še koga iz naše župnije. Vabljeni otroci, ki prihodnje 

leto hodijo vsaj v tretji razred. Lahko pa tudi starejši in mladi. Ker gre za 

mladinsko organizacijo je zgornja meja tam nekje pri 25 letu starosti 

 

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.    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. 

 

Nekaj drobcev za župnijsko kroniko: 
 

Zakonska skupina: Na Binkošti smo se spet srečali v zakonski skupini, kar se zaradi 

pandemije ni zgodilo zadnji dve leti. Zastavili smo načrte za naša nadaljnja 

srečanja. Predvsem so bili srečanja zelo veseli otroci, ki so se igrali v župnišču. 
 

Naša župnija je že pred meseci sprejela dve družini iz Ukrajine v župnijske 

prostore. V prvi družini so starši s tremi deklicami, ki hodijo že v Izolsko šolo. 

Kakšen večer se učimo branja po slovensko. Tudi pisne naloge jim včasih jaz 

pregledam. 

V drugi družini so starejši zakonci s hčerko, ki ima še majhnega otroka. Nekako 

sobivamo v župnišču. Očetje pomagajo pri delih v oljčniku, matere pa skrbijo da je 

v župnišču čisto in pospravljeno. To da smo jih sprejeli je naše delo za mir v svetu 

ob vojni v Ukrajini. Trenutno je v pevski sobi še tretja družina, ki so jo sprejeli v 

župniji Cerklje na Gorenjskem, pa so prišli za nekaj dni na morje. 
 

Prejšnji mesec smo imeli poplavo v Scuoli batuti , kjer imamo prostore Karitas. 

Zaradi dotrajanosti vijakov se je iz zida izpulil bojler in padel ter razbil školjko v 

kopalnici. Iz potrganih cevi je tekla voda, dokler je niso sosedje opazili, da teče po 

ulici. Kar nekaj oblačil je bilo uničenih. Hvala vsem, ki ste pomagali pri reševanju 

tega problema.  

Že vrsto let si prizadevamo, da bi v Jagodju, kjer bo nova cerkev, župnija in 

pastoralni center postavili novogradnjo. Ta prva stavba iz centra bi zajemala 

skladišče Karitas, ustrezne pisarne za Karitas, razdeljevalnico hrane za ogrožene 

in nekaj prostora za kakšno krizno namestitev. To so zadeve, ki jih v cerkvi ta hip 

najbolj potrebujemo. Vsekakor ne potrebujemo najprej nove cerkve, ker ima 

sedanjih devet bogoslužnih objektov dovolj kapacitet za število vernikov v župniji 

Izola. V preteklem tednu je bila s strani občinskih organov zopet zavrnjena naša 

pobuda. Pravijo,  da po zakonu tam lahko namestimo samo zabojnike in lesene 

barake.  Pripravljamo pobudo za spremembo zakona ali pa razlage zakona, ki je v 

domeni občinskih oblasti.   

Ta teden smo pospravili seno. Košnja je naporna, ker je trava poteptana, in polna 

raznih predmetov in smeti, ki jih izgubijo sprehajalci in njihovi ljubljenčki. Da ne 

govorim o živalskih in celo človeških iztrebkih. Prosimo za malo več spoštovanja 

do lastnine in tistih, ki tam delamo. Na parceli pri križu je prepovedana vožnja z 

avtomobili in parkiranje, razen z župnikovim dovoljenjem, ki bo parkirana vozila 

postavil tako, da se ne dela škoda. Hvala vsem, ki priskočite na pomoč, da je 

župnijska parcela lepo urejena. To, da za svojimi ljubljenčki pobirate iztrebke in da 

poberete še kakšne smeti od drugih nemarnežev je že velik doprinos k urejenosti.  

Gospod je dal v četrtek kar lepo količino dežja, da bodo oljke za poletje in trava za 

naslednjo košnjo oskrbljene.  
 

Letos spomladi je bila obnovljena fasada kapele nadangela Mihaela na 

pokopališču v Izoli. Dela se bodo nadaljevala še z obnovo spomenika duhovnika 

Zamarina, ki je bil poškodovan ob nekem vandalizmu pred približno desetimi leti. 

Obnovili bodo tudi streho in notranjost. Ob delih so odstranili naše ozvočenje in 

obljubili, da bodo postavili novo, ki bo lepše na izgled. Moja zahteva je bila, da bi 

bilo vsaj tako kvalitetno, da lahko z razločnim glasom pokrijem ves prostor do 

vežic, kadar gre za velik pogreb. To se v dveh mesecih še ni zgodilo. Kapelica je 

last občine Izola.  
  

Preko projekta Botrstvo smo povezani še z enim dečkom iz 
Etiopije. Danes predstavljamo Daniela:  
NEBIYU DANIEL, rojstni dan 2. 10. 2012 
Daniel živi samo z mamo, saj je njegov oče umrl. Živita v zelo 
skromnih razmerah. Mama je brezposelna in težko preživlja 
svojo družino. Deček potrebuje pomoč za hrano in nadaljevanje 
šolanja. 
 

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.  

Danes 12. 6.  je miloščina za semenišče 
 

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.  
 

Jubilejni koncert ob 10. obletnici Vokalne skupine Tamariska z gosti ki bo v nedeljo, 12. 

junija 2022, ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Alietske na Manziolijevem trgu v Izoli. 
 

 

 POD ČRTO: Videti ste zelo živčni” reče profesor študentu na izpitu. “Vas je strah mojih vprašanj?” 
“Ne, strah me je mojih odgovorov.” 


