
dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

22. NEDELJA 
med letom 
28. 8. 2022 

sv. Rok  

Korte 
sv. Maver 

8.00 

9.00 
10.00                                                                                                                                                                                                          

za žive in †† iz družine Prodan, Gržinič in 

Novak 

v čast Kraljici Miru 

†† Marija in Janez Dolinar in brat Marjan 

PONEDELJEK 
Mučeništvo Janeza 

Krstnika 
sv. Maver 8.00 po namenu 

TOREK. Korte 19.00 †† Celestina in starši Grbec 

SREDA  sv. Rok 19.00 † Bazilij Skrt, dar Ines 

ČETRTEK sv. Maver 19.00 1. obl. † Branko Lakošeljac 

prvi PETEK  dom upok. 
sv. Maver 

15.00 
19.00 

†† Murgec in Bosnec 

8. dan  † Marija Emilija Perne, Jagodje 23a 

prva SOBOTA  
Gregor Veliki, papež 

Marija Aliet. 19.00 za blagoslov živih in za †† Zornada 

23. NEDELJA 
med letom 
Angelska n. 
4. 9. 2022 

sv. Rok  

Korte 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 

9.00 
10.00 
19.00                                                                                                                                                                                                          

†† Miklavčič, Štajduhar, Tuljak in 

Jugovac 

†† iz družine Morato 

† Martina Požrl 

† Marta Ščuka, Dutovlje  

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 2. 9. od 8.00 do 10h.  

V ponedeljek 5. 9. začnemo z veroukom 

Danes, v nedeljo 28. 8. odpade večerna sveta maša. Jutranje tri bodo malo krajše, 

ker manjka duhovnik in bom imel tri svete maše v treh urah.  

Za prvi petek bom obiskal bolnike, ki to želijo in jim prinesel sveto obhajilo. Lahko 

tudi poskrbimo za spoved in za bolniško maziljenje. Ker ne vem za nove kristjane, 

ki ne morejo v cerkev in ne vem, koliko se bojite virusov, bom obiskal samo tiste, 

ki bodo sami, ali njihovi skrbniki poklicali. Na prvi petek bo sveta maša tudi v 

domu upokojencev in tudi tam bom obiskal del bolnikov. V domu grem na obisk 

od sobe do sobe, vseeno pa je dobro, če kdo želi obisk, da mi javi. 

Povejte svojim sorodnikom in prijateljem o začetku verouka, da se ne nabašejo s 

krožki, športom in glasbeno šolo. Pri verouku imamo tako malo otrok, da ne 

moremo ponuditi dveh skupin. Šolanje doma za verouk ne velja, saj je verouk 

predvsem vključevanje v skupnost Cerkve. Seveda k rednemu verouku spada tudi 

redna sveta maša. Botri spomnite svoje krščence in birmance na verouk in jim 

lahko kupite učbenike, delovne zvezke in mavrico, oz Najst za višje razrede –

najstnike.  

Vprašanje:  Janez brez glave je domače ime za praznik v ponedeljek. Na koga se nanaša?   a) na župnika;      
b) na papeža Janeza 23.;  c) na svetega Janeza od Križa; d)  na Janeza Krstnika 
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Verouk = Kateheza: V začetku 
septembra začnemo z 
veroukom. Prvo veroučno uro 
bo vpis, ko se preverijo 
telefonske številke in mail
naslovi otrok in staršev, da ne 
bi izgubili kontakta. Vsak otrok 
naj sam ali s pomočjo staršev 

spremlja tudi župnijsko spletno stran, kjer bodo mnoga sporočila in spodbude. 
Tam je na razpolago tudi 
Svetilnik, to je časopis 
naše župnije. Svetilnik si 
lahko naročite tudi kot 
elektronsko pošto. Pišite 
vaš mail naslov  na 
župnijski mail naslov: 
zupnija.izola@rkc.si . To 
je tudi naslov za 
reševanje raznih 
vprašanj, če župnika ni 
mogoče dobiti po telefonu 
ali v živo.   

Starši ste ob krstu obljubili 
da boste svoje otroke 
vzgajali v veri. K vzgoji za 
vero spada tudi župnijska 
kateheza in redna sveta 
maša. Poskrbite, da bodo otroci prejeli versko vzgojo doma v družini in v 
Cerkvi. Pri nas začnemo z veroukom že, ko otroci dopolnijo tri leta starosti. 
Otroci se k verouku lahko vpišejo tudi pozneje v katerikoli starosti. Je pa bolje 
zanje, če začnejo prej. Tistim ki začnejo v kasnejših letih manjkajo mnoga 
doživetja, ki so podlaga za vero.  
Za ogrevanje učilnic, učila in nagrade katehetom vsako leto prosimo družine, 
da vsaka družina za verouk (neglede na število otrok) prispeva 20 €. + Knjige 
in delovni zvezki. Poleg knjige in delovnega zvezka naj veroučenci imajo še en 
navaden mali zvezek, ki ga imenujemo Liturgični zvezek. 

Urnik 
Kateheze 

Dan, ura, prvo srečanje 

od 3 – 5 let 
KDP 

torek 16.30 – 18 
torek 6. 9. ob 17h: 
vpis skupaj s starši 

1. razred 
KDP 

ponedeljek ob 
16.30 

pon. 5. 9. ob 17h: 
vpis skupaj s starši 

2. razred četrtek ob 17.30 8. 9. ob 17.30 

3. razred torek ob 17.00 6.9.2022 

4. razred sreda ob 17.00 7.9.2022 

5. razred sreda  ob 17.45 7. 9. 2022 

6. razred torek ob 16.00 6. 9.2022 
7. razred sreda ob 16.30  7. 9. ob 16.30 

8. razred sreda ob 17.30 7. 9.  

9. razred petek ob 19.30 9. 9.  

mladina petek ob 19.30 9. 9. ob 20.00 

Korte  torek ob 17.00 6. 9. ob 17.00 

22. NEDELJA MED LETOM 

mailto:zupnija.izola@rkc.si


To je zvezek, v katerega zapisujemo svoje 
versko življenje. Datum kraj in uro vsake svete 
maše. Če kdo kdaj ne more v nedeljo, naj se 
maše udeleži vsaj med tednom. Vpisujemo tudi 
domača bogoslužja, molitvice, ki jih znamo 
romanja in vse, kar na nek način spada k 
življenju iz vere. Katehet bo znal te stvari 
pravilno vrednotit. Naj zapise spremljajo in 
vrednotijo tudi starši.  
V liturgični zvezek pišemo tudi opravičila za 
izostanke in zamude. Otrok sam ali starši 
napišejo datum in vzrok izostanka. Starši 
podpišejo. Opravičila po telefonu, mailu, sms-u 
ne veljajo. Vsak otrok za veljavnost veroučnega 
leta, naj bi dosegel vsaj ¾ obiska.  
Vsak Svetilnik ima tudi eno vprašanje 

namenjeno predvsem otrokom. Malim otrokom bo treba včasih pomagati pri 
iskanju pravilnega odgovora. Vprašanje prepišite ali prilepite v liturgični zvezek 
tudi takrat, ko niste bili pri sveti maši.  
Večino stroškov, ki jih imamo z 
veroukom, pokrijemo iz  
miloščine, kamor vsi velikodušno 
prispevamo.   
V soboto 3. 9. ob 9h prosim za 
pomoč pri čiščenju in urejanju 
učilnic pred novim veroučnim 
letom.    

Birmanci Izola 2023: Upam, da 

vam je uspelo ohraniti vero skozi 

počitnice. Se že veselim ponovnih 

srečanj in priprav. Vaše krščansko 

življenje boste predstavili pred 

božičem. Do prve veroučne ure 

uredite liturgične zvezke z zapisi o 

vašem verskem življenju. Da ne bo 

potem zmanjkalo točk. 
 
 

Kar se tiče covida se obnašajmo 

odgovorno in skrbimo za druge in tudi 

zase.  Zaščitne maske niso 

prepovedane, so pa učinkovite. Sem vesel, ker se mnogi že odločate za previdnost. Virus je 

na pohodu. Kdor more, je dobro da nosi masko, kjer smo zbrani malo bolj na gosto.  

Razkužilo je še vedno učinkovita zaščita pred koronovirusi pa tudi drugimi boleznimi, ki se 

prenašajo na stik. Razkužila bodo na vratih še na razpolago, ne bomo pa kontrorirali, če se 

kdo ne želi razkužiti.  

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti 
maši pripravlja molitev  Molitvena 
skupina Božjega usmiljenja.  
Ob četrtkih imamo uro molitve pred 
sveto mašo.    Ob četrtkih je molitev 
pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.  
Mislim da bomo s sestrami 
uršulinkami spet lahko zagotavljali, da 
bo izpostavljeno najsvetejše. Lahko pa nekdo odpre cerkev in vemo, da nas Jezus posluša 
za vratci tabernaklja.  
 

Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred 

Najsvetejšim.  

Birmanci Izola 2021: Imeli smo čudovito 

romanje. Nekaj slik in misli z našega 

romanja bomo predstavili danes pred sveto 

mašo ob 10h.  
 

 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.  

Predvideni dar za sveto mašo v Sloveniji je po sklepu škofovske konference 23,00€ 
 

V četrtek, 1. septembra 2022, bomo obhajali Svetovni dan molitve za skrb stvarstva. 

Kot kristjani hočemo ponuditi svoj prispevek pri premagovanju ekološke krize, ki jo 

preživlja človeštvo. Kristjani so poklicani k "ekološki spreobrnitvi, ki omogoči, da vse 

posledice srečanja z Jezusom privrejo na dan v odnosih s svetom, ki jih obdaja" (Laudato si 

217). Letni Svetovni dan molitve za skrb stvarstva je tako za posameznike kot za skupnosti 

dragocena priložnost za obnovitev osebne privolitve vsakemu lastni poklicanosti varuha 

stvarstva, za dviganje zahvale Bogu za čudovito Božje delo, ki ga je on zaupal naši skrbi. 

Prav tako bo mogoče prositi za pomoč pri varovanju stvarstva in za usmiljenje za grehe, ki 

smo jih storili proti svetu, v katerem živimo.  
 

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: Moški niso pijani, ampak so kemijsko intoksicirani. In če butasto gledajo v kuhinjo, niso neumni, 
ampak so v drobnem razkoraku s pametjo. Če ne znajo kuhati, pomeli to le, da so mikrovalovno usmerjeni. 

† 
 

NAŠI RAJNI:  
 

Marija Emilija Perne, Jagodje 23a, 93 let 

Dorina Pečar, Jagodje 75, 78 let 

Ljudmila Milka Krebelj, Goriška 14, 88 let 

Diomira Kaligarič, Gortanova 10, 94 let 
 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 

 

» Življenje iz KRSTA » 
 

Dragi starši ! 

V naši župniji že vrsto let poteka verouk 

KDP ( kateheza Dobrega Pastirja) za 

majhne otroke, 3 do 6 let, po pedagogiki 

Marie Montessori.  

»Dragi Bog, pomagaj mi, da v 

ponižnosti služim otroku, sledeč Tvoji 

sveti volji«. / Maria Montessori 

In res, pri nas imamo pripravljene 

katehistinje, lep atrij in čudovit ter 

dragocen material, kar pomaga otroku 

vzpostaviti osebni odnos z Bogom. 

Zato Vas prisrčno vabimo, da pripeljete 

svojega otroka in mu s tem nudite 

najboljšo versko vzgojo. 

To leto uvajamo tudi hospitacije (starši 

boste lahko osebno spremljali potek 

kateheze v času verouka ). 
 

Župnik Janez in katehistinje KDP 

mailto:zupnija.izola@rkc.si
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