
3. nedelja med letom 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 27. 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.  

Od 18. do 25. januarja 2023 bo pod geslom  »Naučite se delati dobro, skrbite za 

pravico« (Iz 1,17) potekal teden molitve za edinost kristjanov. 

Januarski teden molitve za edinost nas bo tokrat spomnil na to, da ekumenizem ni 

samo molitev za ta veliki cilj, ampak vključuje tudi konkretno sodelovanje med 

kristjani različnih skupnosti in cerkva. Gre za področja, kot so: pravičnost in mir, 

krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje 

stvarstva ter sprava med narodi in skupnostmi. V tem smislu so pri nas izjave Sveta 

krščanskih cerkva in islamske skupnosti, v katerih se soglasno zavzemajo za 

temeljne človeške vrednote. Lani poleti so se v takšni izjavi izrekli v prid 

tradicionalnega pojmovanja družine in zakona. 
 

Vprašanje: Kaj so bili po poklicu možje, ki jih je Jezus prve poklical za učence( Mt 4,12-23) ?  a) Ribiči;   b)  Peki 
;    c) Tesarji;    d)  Farmacevti 
 

 

Župniji Izola in Korte  leto XXX  št. 4  22. – 29. januar 2023 
 

 

 

Misel današnje 
nedelje:  
Jezus pokliče 
apostole. Oni so bili 
pozorni na mreže in 
ribe. Tisti, ki jih Jezus 
pokliče živijo 
navadno življenje. V 
mrežah in omrežjih. 
Delajo navidez 
pomembne zadeve. 
V resnici pa je edino 
pomembno delati za 
ljudi in skupaj z 
ljudmi. Tistimi 

resničnimi ljudmi ne z onimi, ki se nam kažejo pomembni na mrežah televizij in 
družabnih omrežjih. Tisti, ki jih jezus kliče, naj dvignejo svoj pogled od mrež in 
omrežij nismo samo duhovniki, redovniki, redovnice. Pusti mreže in omrežja 
pravi Jezus vsem kristjanom. Stopi v odnos, stopi v resnično srečanje z drugo 
osebo, stopi v resnično srečanje z Bogom. Taka živa srečanja brez rib in mrež 
prinašajo resnično srečo in mir v srce.  (Španski redovnik z vzdevkom Fano za vsako 
nedeljo ob Božji Besedi nariše eno slikico. Običajno je slikica taka, da spodbudi 
premišljevanje. Tokrat je Narisal Jezusa in apostole s telefončki v rokah. Namesto 
da bi se ukvarjali drug z drugim so ujeti v družbena omrežja. Jezusov klic: »Pusti 
mreže« v naši kulturi postane posodobljen, v resnici pa je njegova vsebina 
popolnoma ista).  
 
Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine. Odpadejo 
pevske vaje za otroški zbor v torek.  
 

Prvoobhajanci in starši:   Če kdo slučajno ne more k verouku, naj se pozanima, kaj je 

bila vsebina srečanja in naredi nalogo v delovnem zvezku.  
 

Birmanci Izola 2023: Ker smo v tednu Božje besede predlagam da vsak prebere 

vsak dan eno poglavje v Svetem pismu. Še najbolje iz katerega od evangelijev. V 

Liturgični zvezek napišite katere odlomke ste prebrali in bodo točke. Če kdo nima 

Svetega pisma, mu ga lahko posodim, ali pa prišepnite botru, da jih poceni prodajam.  
 

 dan / god cerkev ura mašni namen 

3. NEDELJA 
med letom  

22. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00   
9.00 

 
10.00 
18.00 

za družino Žužek 

†† Andrej in Marjan Mejak in † Milan 

Lakošeljac 

8. dan † Marija Jolanda Krajcer 

†† Veronika in Franc Šuštar 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 
v čast Mariji od zdravja 

† Alojz Krkoč, Prisojna 6, Jagodje 

TOREK. 
Frančišek, Saleški,škof 

Korte 
sv. Maver  

17.30 
19.00 

†† Avrelija in Venčeslav Felda 

8. dan † Marija Ojo in † Danilo 

SREDA  
Spreobrnitev apostola 

 Pavla

sv Rok 19.00 
† Marija Božič 

† Tina Torcello 

ČETRTEK 
Timotej in Tit, škofa 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

8. dan † Vergilij Panger 

†† iz družine Jozič 

PETEK 
Angela Merici, 

ustanoviteljica uršulink   

Korte 
sv. Maver 

 
 

18.00 
19.00 
 
 

†† Anton in Antonija Špeh 

v čast sv Angeli, po namenu Uršulink 

†† Ana, Fausto, Bruna in Danica 

Markezan 

SOBOTA 
Tomaž Akvinski, 

 cerkveni učitelj

Malija 
Marija Aliet. 

 

17.00 
18.00 

 

za družino Babič in Šalkovič 

za Roka, v dober namen 

za nerojene otroke 

4. NEDELJA 
med letom  

29. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00   
9.00 
10.00 
18.00 

† Ludvik in †† iz družine Bartol 

†† Mariza, Lučina in Bruno Mejak 

Milan Pavlin, Portorož 

†† Renato Zadel in starši 



ŠKOFIJSKO SREČANJE KATEHETOV IN KATEHISTINJ,  ki bo kot del katehetskega 
simpozija potekalo na Mirenskem gradu v soboto, 28. 1. 2023, od 9.00 do 13.00. 
Treba se je prijaviti. 

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. 
 

Pevske vaje bodo zopet v petek ob 20h. Dobil sem kakšen namig, da po novem letu 

dobimo še nove pevke in pevce v naš župnijski pevski zbor. Zdaj je čas za 

pogumne odločitve. 
 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA 
Tedenska srečanja omogočajo, da poglobite osebno vero, pridobite redne molitvene 
navade, ter preko branja Svetega pisma vzpostavite poglobljen osebni odnos z Gospodom.  
DMŽ zajemajo 15 srečanj. V skupini je do največ 12 udeležencev. S srečanji smo začeli, 
vendar je prostor še za kakšno osebo. 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. 
     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) 
 

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  

 
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. 

 

Župnija je vsako leto z veseljem podprla medicinsko odpravo v Zambijo. Zopet so prosile, 

če lahko pridejo v župnijo, da se predstavijo in naberejo nekaj sredstev za na pot. Takole se 

predstavijo:  

»Našo odpravo sestavljamo 4 absolventke medicine in ena mlada zdravnica. Pod okriljem 

Sekcije za tropsko in potovalno medicino se odpravljamo v Zambijo za obdobje 3 mesecev, 

od začetka aprila do konca junija 2023. Tam bomo po svojih najboljših močeh pomagale v 

lokalni misijonarski bolnišnici, ki jo je ustanovil slovenski pater Stanko Rozman. Svoje 

delo bomo seveda opravljale prostovoljno. 

Za izvedbo odprave so nujno potrebna finančna sredstva, ki jih bomo zbirale vse do 

odhoda. Z zbranim denarjem bomo kupile zdravila, sanitetni material in medicinske 

pripomočke, prav tako pa bomo najbolj bolnim omogočile prevoz do najbližje bolnišnice in 

oskrbo. Predstavile se bodo pri sveti maši v Kortah in v Izoli ob 10h. Če boste kakorkoli 

podprli to mladostno velikodušnost smo vam hvaležni.  

 

Svetopisemski odlomek v tednu molitve za edinost kristjanov:  

»Naučite se delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,12-18) »Kadar se prihajate postavljat 

pred moje obličje, kdo zahteva to iz vaše roke, da teptajte moje dvore! Nehajte mi prinašati 

ničeve daritve, kadilo mi je gnusoba. Nehajte z mlaji, s sobotami in sklicevanjem shodov, ne 

prenesem zlagáne slovesnosti. Vaše mlaje in vaša praznovanja sovraži moja duša. Postali 

so mi nadležni, ne morem jih več prenašati. Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči 

pred vami. Tudi če množite svoje molitve, vas ne poslušam, vaše roke so polne krvi. Umijte 

se, očistite se! Odstranite svoja hudobna dejanja izpred mojih oči, nehajte delati húdo. 

Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, 

branite vdovo. Pridite, pravdajmo se, govori Gospod: Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, 

bodo beli kakor sneg, če so rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna.«  
 

Nedelja Božje besede 2023: Razpnimo jadra za Svetega duha in razširimo prostor 
svojega šotora 
Razpnimo jadra in razširimo prostor svojega šotora. Najprej svojega osebnega 
šotora oz. kotička, ki smo si ga z leti zgradili in smo se nanj že navadili. Čeprav se 
morda v njem počutimo varne, pa obstaja nevarnost, da smo v njem vedno bolj 
sami, nezadovoljni, žalostni in jezni. Bodite pogumni in iskreni in prisluhnite 
najprej sebi, svojim željam, pa tudi razočaranjem, svojim ranam in neuspehom. 
Poslušanje je osnovna drža, ki gradi odnose in občestvo. Poslušanje je po Frančišku 
»oblika nežnosti«, ki ustvarja potreben prostor znotraj človeka in med ljudmi, da 
se lahko zgodi srečanje z Drugim, z resnico – z življenjem. Bog se je človeku najprej 
razodel po besedi, da bi ga ne prepričal z močjo, ampak bi ga povabil k poslušanju, 
v svoboden odnos. Poslušanje je zato sestavni del ljubezni in vere. Ko preroki 
pozivajo ljudstvo k poslušanju, je to hkrati poziv k ljubezni (prim. 5 Mz 6,4sl.), saj 
lahko resnično poslušam samo tistega ali to, kar ljubim. Cerkev se imenuje v 
grškem jeziku ekklesia – sklicana, poklicana, zbrana ker je nastala iz poslušanja 
Božjega klica. Zato se bo lahko tudi prenovila samo iz Klica in poslušnosti Klicu. 
 

POD ČRTO:: Mož na mrzel zimski dan v službi prejme SMS od žene: "Okna so zmrznjena." Odpiše ji, naj po njih 
polije malo tople vode. Čez eno uro prejme mož novo sporočilo: "Računalnik ne dela."  
(Namig: "Okna" so slovenski pogovorni izraz za Microsoftov računalniški operacijski sistem Windows.)  

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Veronika Mattica, Polje 24, 84 let  

Vincenc (Vinko) Šek, Veluščkova 8, 77 let 

Vincencija (Cenka) Kastelic, Cegnarjeva 3, 90 let 
 

 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
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