
Marija sveta Božja Mati – Novo leto, dan miru 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 6. 1. 2023 po maši do 11h. Uradne ure 

objavljam za to, ker sem takrat sigurno v pisarni in lahko tudi takrat po telefonu 

naročite svete maše in druge zadeve. Marsikaj lahko uredite kar ob sveti maši.  

Prihodnjo nedeljo bo sveta maša pri svetem Roku spet ob 8h in v Kortah ob 10h. 

Vem, da ni dobro, da ni pravega reda, ampak delamo kar zmoremo. 

Januar je mesec verskega tiska. Kdor si lahko privošči si lahko naroči Družino, 

Ognjišče, Mavrico, Najst, Božje okolje, Novi svet, Magnifikat, Beseda, Misijonska 

obzorja, Prijatelj, Cerkev v sedanjem svetu, Comunio in druge časopise na domač 

naslov. Naštel sem samo časopise in revije, ki se lahko redno kupijo v cerkvi 

svetega Mavra. Obstaja še veliko drugih revij in knjig. Nekatere izberem in jih dam 

v prodajo. Vsak kristjan naj bi se v veri tudi izobraževal, zato radi uporabljajte 

ponudbo verskega tiska, ki je na razpolago in tudi tako naredite nekaj za svojo 

vero, da je kakšna duhovna suša ne vzame. 
 

Vprašanje: Kje so modri najprej iskali novorojenega kralja Jezusa (Mt 2,1-12) ?  a) Pri kralju Herodu    
b)  pri pastirjih;    c) v Nazaretu;    d)  v trgovskem središču 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXX  št. 1  1.- 8. januar 2023 
 

Verouk = Kateheza: 
Prihodnji teden 
verouk odpade. 
Zaradi praznika 
svetih treh kraljev, ki 
je praznik otrok in 
dobrote.  K Jezusu 
pri oltarju odložite 
vaš božični dar, 
otroci za otroke. K 
sveti maši hodimo 
tudi, ko ni verouka. 
Kateheti ugotavljamo 
da samo slaba 

polovica otrok, ki hodijo k verouku, hodijo tudi k nedeljski sveti maši. Otroci imajo 
tekme, nastope in razne druge izgovore. Izgovori ne vzdržijo, ker se je tako za 
tekmo, kot tudi za sveto mašo treba potruditi. Ob nedeljah imamo tri svete maše, 
že pred tekmo pri svetem Roku in zvečer. Če so ves dan z doma, je sveta maša, ki 
velja za nedeljsko ob sobotah zvečer. Tudi v primeru da se ne da dobiti nobene v 
domači župniji se dobi lahko kakšna v sosednjih župnijah. Če ne gre prav nobena 
sveta maša ob vikendu, naj se udeležijo kakšne svete maše med tednom. Tudi 
svete maše med tednom so Kristusova daritev in je to veliko boljše kot nič. 
Spregled, ki smo ga prejeli od Cerkve v času kovida, da brez greha izpustimo 
nedeljsko sveto mašo, ne velja več. Sveta maša preko radija in televizije velja 
samo za tiste, ki ne morejo v cerkev zaradi bolezni ali podobnih ovir.  
 

Prvoobhajanci in starši:   Hvala, ker ste pripravili družinsko bogoslužje na vašem domu. 

Pridite v teh počitniških dneh še kakšen dan v cerkev s svojimi otroci.  Družinsko 
bogoslužje z blagoslovom doma in družine lahko spet pripravite na silvestrski večer in pred 
praznikom treh kraljev. Za praznik treh kraljev prinesite svoj kraljevski dar, ki ste ga 
pripravili v adventu za lačne otroke. 
 

Birmanci Izola 2023: Poteka vaše drugo spraševanje oziroma pogovor o vašem 

krščanskem življenju v Cerkvi in v župniji.  Za spraševanje se moraš dogovoriti,  

ko boš pripravljen med 10. decembrom in 6.  januarjem.  
 

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. Kdor more, je dobro, da nosi masko,  kjer smo zbrani malo 

bolj na gosto.  

dan / god cerkev ura mašni namen 

NEDELJA  

Marija, sveta 
Božja Mati 

Novo leto – dan miru 

1. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.30 
9.00 

 
10.00 
18.00 

za družino Božič iz Šaleta 

za božji blagoslov v novem letu – za vse 

župljane 

za zdravje, za sestro Polono 

†† Knez iz Šareda 

PONEDELJEK 
Bazili veliki, škof 

sv. Maver 19.00 
 30. dan † Enzo Hrovatin 

za župnijsko družino 

TOREK. 
Jezusovo ime 

sv. Maver  19.00 
30. dan † Jožef Frančeškin, Allendejeva 4 

8. dan † Franko Benčič, Tovarniška 9 

SREDA  
Korte 
sv Rok 

 

18.00 
19.00 

 

za žive in †† kortežanske pevce 

za nerojene otroke 

†† iz družine Lučić 

ČETRTEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

za duhovne poklice in svetost poklicanih 

†† Miloš Kogoj in Majda 

prvi PETEK  
Gospodovo 
razglašenje 

Sveti trije kralji 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

9.00 
17.30 
19.00 

za starše Patajac 

† Oktavij Kaligarič 

30. dan † Zofija Kraut Vrhnjak 

prva SOBOTA sv. Maver 18.00 † Lojze Kljun 

NEDELJA  

Jezusov krst 
8. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
10.00 
10.00 
18.00 

†† Marija in Matija Babič 

†† Ivan in Roža Bernardi Korte 127 a  

† Irena Cvetko 

za †† starše Cucek: Janez in Frančiška 

PODARI NAM MIR 



Misel ob statistiki  2022 :  
 V preteklem letu nismo imeli 

posebnih vzdrževalnih del v 

župnijah, kar se vidi, pri financah, 

ki so kar narasle. Seveda so se 

prihodki od miloščin nekoliko 

popravili, ker je ponovno več 

ljudi pri svetih mašah. Redni 

stroški so se povečali, kar poznate 

od plačevanja položnic doma. 

Zmanjšujejo se krsti in število 

otrok pri verouku, ker starši 

dajete prednost drugim zadevam 

in ne veri.  V krstnih knjigah smo 

zabeležili dva izstopa iz Katoliške  

Cerkve.   

Povečuje se edino število pogrebov, 

kar tudi ni slab podatek. To da 

svojci prosijo za cerkven pogreb je 

znamenje, da nekje globoko v srcu 

še imajo vero. Res se ta vera 

velikokrat ne manifestira pri redni 

nedeljski sveti maši, vendar 

zaupamo, da je Bog tisti, ki ve, 

zakaj konkretna oseba ni zmogla 

svoje vere tudi javno izkazovati.  
 

V obeh župnijah ste dosledno skrbeli, da duhovnikom ni zmanjkalo mašnih namenov. Dar, ki 

ga izročiš duhovniku ob naročilu svete maše je njegov glavni vir preživetja. Nekaj dobimo še 

pri pogrebih, krstih porokah in drugih dejavnostih. Ofra ob Božiču , je bilo malo manj kot tri 

tisoč evrov. Vsekakor hvala za vaše darove.   

V Cerkvi vedno doživljamo kakšne afere. Običajno mediji poskrbijo, da pridejo na dan tik 

pred prazniki. Vse kristjane nas boli, da se dogajajo take grde stvari povzročene po 

posvečenih služabnikih. Posebno skrbno in z vsemi sredstvi moramo zaščititi otroke pred 

zlorabami, pa naj se dogajajo kjerkoli. Ko pridejo na dan grehi duhovnikov, to boli, čeprav 

vemo, da naša vera ni v duhovnike, ampak v Boga. In ker je tako, povečamo naše molitve. V 

zavesti o lastni nepopolnosti velikokrat darujem sveto mašo za duhovne poklice in svetost 

poklicanih. Pomeni povedati Bogu, da zmanjkuje duhovnikov in pri tistih ki smo zmanjkuje 

svetosti. Tisti, ki bi radi, da bi se zgodila sprememba, povabljeni, da se udeležite teh svetih 

maš, ali da se pridružite prizadevanju za svetost posvečenih na svoj način.  
 

Iskrena zahvala za vso podporo, za vsako pripravljenost za pomoč,  kot 

sodelavci pri bogoslužju, kot delavci pri cerkvah in župnišču in kot 

svetovalci. Hvala vsem, ki skrbite za čistočo cerkva oblek in opreme.  

Gospod Ljubezni in Miru naj vam naklanja svoj blagoslov.   
 

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. 

 

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja.  
Ob četrtkih je ura molitve pred sveto mašo. Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju v Kortah.  
Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred Najsvetejšim.  
 

V soboto, 7. januarja ob 19h bo imela s. Božena četrto predavanje o duhovno-teološkem 

pomenu krščanskega bogoslužja. 

Tokrat se bomo podrobneje ustavili 

ob besednem bogoslužju. 
 

 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.  
 

Dar za sveto mašo   (23,00 €) se izroči osebno ali se nakaže na župnikov osebni račun: SI56 

1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.   Hvala za vaše darove  
 

Izolske Jaslice v Manziolijevi palači si lahko ogledate do 6. januarja 
 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA  začenjamo v 

Izoli, v veroučni učilnici po 15.januarju 2023 

Prisrčno vabimo na poseben »Team building« z 

Vsemogočnim stvarnikom. 

 Delavnice molitve in življena so čudovita priložnost, 

da preverimo kakšno je naše duhovno življenje, kakšen 

je naš osebni odnos z Bogom. Program delavnic zajema 

petnajst rednih tedenskih srečanj in jih toplo priporočamo. Odmevi udeležencev, ki 

so se udeležili delavnic so zelo spodbudni. Navajajo, da se je v njihova srca naselil 

trajni, Kristusov mir, pogum  in veselje do življenja. Delavnice vodita zakonca 

Almira in Slavko Samotorčan. Prijave sprejemamo na:  

Slavko 041 601 854, slavko.samotorcan@siol.net  

Almira 041 716 933, almira@asek.si 
 

Župnija Marijinega vnebovzetja organizira tradicionalni Božično novoletni koncert v torek 

2.1.2023 ob 19h v koprski stolnici. 
 

Še vabilo na Božični koncert, ki bo v Koštaboni v cerkvi sv. Kozma in Damijana, 

mučencev v soboto, 07. 01. 2023 ob 18.00 uri. Božični koncert bosta imela Moški pevski 

zbor in Mešani mladinski pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine.  
 

 

Svetopisemski maraton:  Od 21.1.- 26.1.23 bomo prebirali knjigo vseh knjig. Neprekinjeno 
branje na vseslovenskem maratonu bo izvedeno po zoom povezavi, zato se lahko prijavijo 
skupine širom po Sloveniji. Druga možnost je »mini maraton« ali nekajurno branje v naši 
župniji. Če bi kdo organiziral mu lahko posredujem več podatkov.  

 

POD ČRTO: Kaj boš pa ti delal za novo leto?  - Zamenjal bom Koledar 

Statistika IZOLA 
1.1. 2023 

Izola 2021 
 

Izola 2022 

Število preb. 14.100 14.100 

Krsti 13 14 

Prvoobhajanci 18 12 

Birmanci 20 0 

Poroke 0 1 

Pogrebi 60 77 

Obhajila 15000 29.000 

Nedeljniki 219 324 

Finance v župniji 

skupaj 31. 12. 2022 
105.828,88 130.599,20 

Statistika K0RTE 
1.1. 2022 

Korte 2021 Korte 2022 

Število preb. 1465 1450 

Krsti 2 0 

Prvoobhajanci 3 1 

Poroke 0 0 

Pogrebi 11 12 

Obhajila 2000 3200 

Nedeljniki 45 40 

Finance v župniji 

skupaj 31. 12. 2022 
47.247,67 54.820,14 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Roza Blaževič, Muščeva 10, 85 let 

Amelio Babič, Tomšičeva 8, 101 let 

Sonja Chicco, (drugih podatkov še nimam) 

Marija Jolanda Krajcer,Smaregljeva 29, 96 let 

papež Benedikt XVI., 95 let  
 

 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
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