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Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 13. 1. 2023, od 8h do 10h. 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 9h. 

Vedno ko naročite sveto mašo lahko tudi želite datum in uro, ko naj bi bila 

opravljena. Je pa možno držati obljubljene datume in ure samo v primeru da ne 

pride do kakšnih sprememb. Svete maše ob osmem dnevu, tridesetem dnevu in 

maše na prvo obletnico imajo prednost, tako da ne velja pravilo »kdor prej pride, 

prej melje«. Poleg tega sva z Lukom tudi kar zavzeta s službo skavtom in včasih 

šele zadnji teden izveva za kakšno potrebo mladih in so potrebne spremembe. 

Večkrat nama pri maševanju pomaga tudi Matjaž, ki je župnik v Sečovljah in mu 

župnija ne zagotavlja dovolj darov za svete maše. Tako so potrebne razne 

prilagoditve. Če dodam še maše osmine, ki so praviloma en teden po pogrebu je 

dobro imeti kakšne svete maše brez datuma. Pomeni, da boste v Svetilniku 

izvedeli, če sem uspel vaš namen razporediti v prihodnjem tednu. Nekateri tudi 

želite, da vas o datumu obvestim po telefonu, mailu, sms. Tudi to je možno. Kadar 

imamo kakšne obveznosti v večernem času je sveta maša lahko samo zjutraj. Tudi 

darovi za jutranje svete maše ali za tiste, ki jih mašujemo drugje med dopustom ali 

na potovanju so dobrodošle. Še vedno smo tehnično sposobni prenašati mašo po 

zoomu, whats-upu ali kaj podobnega.  

 

Župniji Izola in Korte  leto XXX  št. 2  8. – 15. januar 2023 
 

Za novoletne počitnice je ukrajinska 
družina Hermak, ki že od marca lansko 
leto živi v župnišču, potovala na 
Portugalsko. V svetišču v Fatimi so 
kupili za nas eno veliko svečo. Marija se 
je leta 1917 prikazala v Fatimi in 
napovedala konec prve svetovne vojne. 
Svečo iz Fatime sem postavil k oltarju in 
bo s svojim gorenjem spominjala, naj ne 
pozabimo moliti za mir v svetu. Blagor 
tistim, ki delajo za mir. Naša župnija 
dela za mir tako, da je samo v župnišče 
sprejela štiri družine, ki bežijo pred 
vojno, da smo peljali pomoč v Ukrajino, 
in da molimo... Vem da je premalo, 
ampak, da bi le vsak naredil vsaj malo.  

Prvič smo svečo pri oltarju v Izoli prižgali prav na pravoslavni Božič, ko vsaj delno 
praznujejo tudi naši Ukrajinci. Naj vsem ljudem Novorojeni iz Betlehema prinese 
mir je tudi moje voščilo vsem pravoslavnim bratom in sestram v župnijah Izola in 
Korte. 
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine.  
 

Prvoobhajanci in starši:   Za praznik prvega obhajila smo določili datum 16. aprila. Letos 

bo praznik res malo zgodaj in bomo temu primerno tudi prilagodili priprave. Že sedaj 
povem, da bom potem v maju pripravil še nekaj svetih maš za prvoobhajance s 
šmarnicami. Čeprav bodo že po prvem obhajilu bodo enako »obvezne«, saj priprave na 
prvo obhajilo ne pomeni da se pripravljamo na praznik prvega obhajila, ampak na 
evharistično življenje z Jezusom. Poskrbimo, da ne bo nobene nedelje brez maše že v času 
pred prvim obhajilom, potem pa sploh ne več, ko se moremo svete maše udeležiti v 
polnosti.  
 

Birmanci Izola 2023: Nekateri ste še prijavljeni za spraševanje, drugi razumem da 

ste obnemogli. Če živite krščansko in želite postati Kristusovi pričevalci, ne odlašajte s 

prijavo na pogovor. Praznik svete birme bomo imeli v župniji 8. oktobra 2023. Kdor bo 

pripravljen, bo lahko pristopil takrat, drugi pa malo kasneje. Da smo le pripravljeni na 

prejem zakramenta, ki ga nikoli ne zaslužimo, ampak je Božji dar.   
 

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. 

dan / god cerkev ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
Bazili veliki, škof 

sv. Maver  
Malija 

8.00 
17.00 

 za župnijsko družino 

za duše v vicah 

TOREK. 
Jezusovo ime 

Korte 
sv. Maver  

17.30 
19.00 

†† Karnjel in Rakar 

8. dan † Sonija Chicco 

SREDA  sv Rok 19.00 
†† starši Pekolj in Šain 

za duhovne poklice in svetost poklicanih 

ČETRTEK sv. Maver 19.00 † Toni Kovačič 

PETEK  sv. Maver 19.00 
8. dan † Amelio Babič, Tomšičeva  8 

8. dan † Roza Blaževič, † Roman, Muščeva 

10 in vsi njuni †† sorodniki (Izola in Vreme) 

SOBOTA 
sv. Maver 

Marija Aliet. 
8.00 
18.00 

† Tereza Lukič 

8. dan † Ivana Gregorčič 

2. NEDELJA 
med letom  

15. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za dužino Hrvatin, Korte 93 

† Franko Kleva in †† starši 

†† Jagoda in Jože Filipčič 

30. dan † Mario Bon 



NOVOLETNI IZZIV-DELAVNICE 

MOLITVE IN ŽIVLJENJA 
    Če sodite tudi vi v krog ljudi, ki ob novem letu radi 
napravijo kakšen dober sklep ali sprejmejo pozitivno 
življenjsko odločitev, potem imamo za vas dober predlog. 
Vabimo vas, da se udeležite Delavnic molitve in življenja in 
skozi tedenska srečanja poglobite osebno vero, pridobite redne molitvene navade, ter 
preko branja Svetega pisma vzpostavite poglobljen osebni odnos z Gospodom.  
     Delavnice potekajo v obliki rednih tedenskih srečanj (predvidoma vsako sredo ali 
četrtek zvečer). Zajemajo 15 srečanj. Namenjene so vsem, ne glede na starost ali spol. V 
skupini je do največ 12 udeležencev. S srečanji začnemo predvidoma 19. januarja. 
Delavnice so brezplačne, udeleženci potrebujejo zgolj zvezek, svinčnik in Sveto Pismo. 
Vodita jih zakonca Almira in Slavko Samotorčan. Njima se lahko tudi neposredno prijavite, 
oziroma dobite dodatne informacije. 
     Na delavnicah se praktično učimo potrpežljivo in vztrajno vstopati v osebni odnos z 
Gospodom, od prvih najbolj preprostih molitvenih korakov, do nedoumljivih globin 
kontemplacije, to je, do najbolj zaupljivega in intimnega odnosa z Gospodom. 
     Ko preko Božje besede in molitvenega načina vzpostavimo ali poglobimo odnos z 
Bogom, se vse to začne odražati v vsakdanjem življenju. Začutimo, kako zelo nas Bog ljubi, 
in spoznamo, da se nimamo česa bati. V naša življenja se naseli mir. Preko delavnic se 
naučimo odpuščati, sprejeti in vzljubiti tako sebe kot druge ljudi. 
     Glede na izjave številnih udeležencev po vsem svetu, so sadovi delavnic predvsem: 
notranji mir, potrpežljivost, sprava, zaupanje Bogu, izročitev, odpuščanje, pogum za 
soočenje z življenjskimi težavami, optimizem, močna osebna vera, nesebična ljubezen, 
sočutje, samoobvladovanje…, povrne se nam veselje do življenja.  
      Delavnice so res enkratna priložnost za poglobitev osebne vere in vzpostavitev 
pozitivnih sprememb v vsakdanjem življenju. Vljudno vabljeni!                                                                                                                     
 (Informacije in prijave: Slavko: 041 
601 854; Almira 041 716 933) 
 

Karitas: VABILO NA 

DUHOVNO OBNOVO V 

STRUNJANU  V SOBOTO 14.  

JANUARJA 2023: ob 9.00 uri: sv. 

maša v cerkvi Marijinega prikazanja 
10.30 uri: letošnji gost misijonar 
Danilo Lisjak        12.00 uri: sprehod do križa ali druženje na dvorišču, potem kosilo 
Lepo prosim, da število udeležencev sporočite  na telefon 031 335 969 do: 

ČETRTKA  12. JANUARJA 2023. 
 

Vprašanje: Ta je moj ljubljeni Sin, zelo sem ga vesel, se je slišal glas iz nebes ob Jezusovem krstu v Jordanu (Mt 
3,13-17)  In Božji Duh se je spustil z neba kakor ?  a) Metulj  b)  blisk;    c) orel;    d)  golob 
 

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: POD ČRTO:Italijanska pošta: - Ali veste, zakaj je v Svetem pismu le eno Pavlovo pismo Rimljanom?  - Ker drugo 
Pavlovo pismo poštarji še niso dostavili v Rim!  

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.  
 
 

 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  
 

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.  

 

Moja duhovna oporoka (malo skrajšano besedilo) 
Ko se v tej pozni uri svojega življenja oziram nazaj na desetletja, ki sem jih prehodil, vidim 

najprej, koliko razlogov imam za zahvalo. Zahvaljujem se predvsem Bogu samemu, 

darovalcu vseh dobrih darov, ki mi je podaril življenje in me vodil skozi mnogovrstne 

zmede; vedno znova me je dvigoval, če sem začel drseti, vedno znova mi je podarjal luč 

svojega obličja. V pogledu nazaj vidim in razumem, da so mi bili temni in težavni kosi poti 

v zveličanje in da me je dobro vodil prav tu. 

Zahvaljujem se svojim staršem, ki so mi v težkem času podarili življenje in z velikimi 

odpovedmi ter s svojo ljubeznijo pripravili čudovit dom, ki kot svetla luč prežarja vse dneve 

do danes. Jasnovidna vera mojega očeta je nas tri, brata in sestro, učila verovati in je kot 

kažipot vzdržala sredi vseh mojih znanstvenih spoznanj. Prisrčna pobožnost in velika 

dobrota moje matere ostajata dediščina, za katero se ne morem dovolj zahvaljevati.  

Iz srca se zahvaljujem za mnoge prijatelje, može in žene, ki mi jih je Bog vedno naklanjal v 

oporo; za sodelavce na vseh postajah moje poti; za učitelje in učence, ki mi jih je dal. Vse 

hvaležno izročam njegovi dobroti. Gospodu bi se rad zahvalil za lepo domovino v bavarski 

predalpski deželi, v kateri sem smel vedno znova videti sijaj Stvarnika samega. Ljudem 

svoje domovine se zahvaljujem za to, da sem smel pri njih vedno doživljati lepoto vere. 

Molim, da bi moja dežela ostala dežela vere, in vas prosim, dragi rojaki: ne pustite se 

odtrgati od vere. Končno se Bogu zahvaljujem za vse lepo, ki sem ga smel doživljati na 

različnih postajah svoje poti, zlasti pa v Rimu in v Italiji, ki mi je postala druga domovina. 

Vse, ki sem jim kakorkoli storil krivico, iz srca prosim za odpuščanje. 

Kar sem prej rekel svojim rojakom, zdaj povem vsem, ki so bili zaupani mojemu služenju v 

Cerkvi: stojte trdno v veri! Ne dajte se zmesti! Pogosto je videti, kakor da bi znanost – 

na  eni strani naravoslovne znanosti, na drugi strani raziskovanje zgodovine (zlasti razlaga 

Svetega pisma) – mogla predložiti neovrgljiva spoznanja, ki bi bila v nasprotju s katoliško 

vero. Od daleč sem sodoživljal spreminjanja naravoslovja in mogel videti, kako so kopnele 

dozdevne gotovosti zoper vero. Vidim, kako je iz zmede hipotez vedno znova prihajala in 

prihaja na dan razumnost vere. Jezus Kristus je resnično pot, resnica in življenje – Cerkev 

pa je v vseh svojih pomanjkljivostih resnično Njegovo Telo. 

Končno ponižno prosim: molite zame, da me Gospod kljub vsem mojim grehom in 

pomanjkljivostim sprejme v večna bivališča. Vsem, ki so mi zaupani, velja dan za dnem 

moja molitev, ki prihaja iz srca.    Benedictus PP XVI. 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Lucijan Kozlovič, Mirna pot 3, 84 let 

Ivana Gregorčič, Cankarjev drevored 3, 97 let 

Olga Laščak, Ob progi 4, 93 let 

Ana Radman, IX. Korpus 12, 87 let  
 

 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 

 

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

