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mašni namen

† Jožef Morgan
†† Karolina, Franc in Marija Kaligarič
V čast Svetemu Duhu, za letošnje birmance
† Ferruccio Kleva, †† Ana in Peter Bernardi
† Ivan Perne
V dober namen
8. dan † Marija Josipović, Livade 17a
†† Just in starši Felda
8. dan † Angela Hočevar, Kopališka 3
† Andrej in Marija Mejak, Korte 127a
†† Jakov Benčič in starši Medica
Za zdravje v družini
† Ernest Hrvatin
Obl. † Danica Klemenc
†† Srečko in Marija Melihen
†† Ivan, Marija Gržina in družina
†† Valerijo in starši Tul, Korte 81
V č. Sv. Duhu, za novokrščenki in birmanki
V zahvalo

Župnijska pisarna: Uradne ure bodo v petek, 21. decembra, od 8h do 10h
V ponedeljek in četrtek imamo zopet zornice z zajtrkom po sveti maši v
župnišču. Vabljeni da se zbudite!
Razpis za izdelovalce jaslic v cerkvi svetega Mavra je zopet uspel. Hvala za
pripravljenost. Hvala tudi za skrb za jaslice v Kortah, pri sv. Roku in v Cerkvi sv.
Marije Alietske.
Po pooblastilu gospoda škofa Jurija bomo imeli na četrto adventno nedeljo, pri
maši ob 10h, krst odrasle osebe: 73 letne Ane. Zraven nje bo krščena tudi sedem
mesečna Maria Stella. Ana bo ta dan tudi pri prvem obhajilu in pri birmi. Zraven
Ane bo birmana še 24 letna Tinia, ki se je na zakrament pripravljala že pred 10.
leti, pa se takrat za prejem zakramenta ni odločila. Vse tri »deklice« sprejemamo z
veseljem in molitvijo v našo župnijsko skupnost.
Božična devetdnevnica: Vabljeni na to lepo pripravo s posebnimi spevi
Bralci: 3. Adventna nedelja: Miloš in Laura; 4. Adventna nedelja: Maks in Anica
Pevske vaje: 19. in 21. december ob 20h.
Molitvene skupine: Ob ponedeljkih je redna molitev zvečer po maši. Ob četrtkih vabljeni k češčenju
pred sv. mašo.
V Kortah je molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 18h.
Vprašanje: Katere živali postavimo v hlevček, zraven Novorojenega Jezusa? a) Muho in komarja ;
b) vola in osla; c) tigra in slona ; d) kačo in ribo

Izola, Korte; XXV. leto, št. 42, 16. – 23. december 2018
Verouk: Verouk je reden za vse skupine.
Veroukarji poskrbite za sveto spoved v torek, četrtek ali petek ob 18h. če ne morete, pridite
v nedeljo ob 17h. Naj ne bo Božič brez spovedi. V Kortah bomo imeli spoved v torek med
veroukom.
Ste že izdelali škatlico za Jezusa, kjer zbirate darove za vaše vrstnike v misijonih.
Svoj adventni dar za otroke lahko prinesete že na Božič in ga postavite k Jezusu na
župnijske jaslice.
V ponedeljek in v četrtek imamo zopet zornice in zdrav zajtrk v župnišču. Vabljeni. Ko
smo sposobni kakšno dejanje ljubezni in dobrote naredimo srce na cesti po kateri bo za
božič stopil med nas Jezus. Izdelajmo čim več src in naj pride Gospod !!!
IZOLA: ADVENTNA PRIPRAVA NA PRVO OBHAJILO starši in otroci skupaj
23.12.2018 ob 9h se zberemo v župnišču: 4. Adventna nedelja. Ne pozabite pripravit jaslic
v domačem stanovanju. Zelo rad vas bom obiskal na vašem domu v času od Božiča do
Novega leta, da pogledam vaše jaslice in da skupaj molimo in blagoslovimo vašo družino.
Ne pozabite z dobroto tlakovati pot za Jezusov prihod.
BIRMANCI: Prijavite se sami ali v skupini za spraševanje. Vprašanja od 26 do 51
(res je bila napaka! Se opravičujem). Od molitvic in obrazcev je potrebno znati
tisto, kar ste znali pri prvem spraševanju, (pridi Sveti Duh, Oče naš v Italijanščini…)
dodatno še Darove Svetega Duha, Cerkvene zapovedi, Mašne molitve. Vse kar
spada naj bo zapisano v liturgičnem zvezku! Spraševanje bo od božiča do 13.
januarja, lahko ga združimo z blagoslovom vaše družine in doma.
SPOVEDOVANJE;
Adventna spoved v Izoli: bo v nedeljo 23. decembra ob 17h. Nekaj priložnosti že
dopoldne pred, med in po sv. maši. Med tednom še v torek, v četrtek in v petek pol
ure pred sveto mašo
Koper stolnica: Spoved bo vsak dan ob 8,30 in 17.30, v nedeljo pa ob 7.30; 9.30 in 17.30
KORTE: V petek 21. Decembra od 16h do 17h in v nedeljo 23. decembra od 8h do
9h, če bo treba bo prilika tudi še po sveti maši v nedeljo.
Verouk za odrasle bo v torek 18. decembra ob 19.45.
Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: lahko izročite v nabiralnik ali
osebno župniku ali na TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56
KVATRE: 4. adventna nedelja je kvaterna. Miloščina je za semenišče in vzgojo novih
duhovnikov.
Tisk na razpolago: Družina, Marijanski koledar, … in še kaj. Imamo tudi adventne
Koledarje. Za otroke v raznih ubogih delih sveta. Vzgajajmo otroke za
prostovoljstvo in dobrodelnost.

SVETI MIKLAVŽ V IZOLI
Kako bi bilo, če bi bil Sveti Miklavž ženska?
Nezaslišano, ne? O tem sta v igrici na predvečer goda
tega svetnika in dobrotnika v cerkvi Sv. Mavra
5.12.2018 razmišljali najstnici Julija in Ana, ki ju je
mama brez uspeha priganjala k pospravljanju sobe.
Razpredali sta o pisanih oblačilih namesto sivega
plašča, dolgih svilenih laseh namesto sive brade,
čipsu, pizzi, hamburgerju in sladkarijah namesto
rožičev in jabolk ter o šminkah, lakih za nohte in
podobni krami namesto knjigic. Priden bratec Rafael
se je zaman trudil, da bi ju spravil k pameti in na
realna tla, kar pa je uspelo noni, ki jima je prebrala resnično zgodbo o dobrem škofu, tako
da sta sestri ugotovili, da še dobro, da Sveti Miklavž ni ženska, ker bi preveč zapravljal (a
tudi o tem klišeju bi lahko kakšno rekli). Vsi so si oddahnili, ko je nato v cerkev vstopil
pravi Sveti Miklavž in kot vedno obdaril pridne otroke, pa čeprav le s skromnim darilcem,
ki so se ga seveda od srca razveselili in dobrotniku zapeli pesmico.
Zahvala:
Da so se otroci in starši imeli lepo v pričakovanju Svetega Miklavža gre zahvala
sodelujočim v igrici: Julija, Ana, Rafael, Marija, Žan, Ema, Leni, otroci družine Cencič in
režiserka in avtorica igrice: Dolores. Pohvale tudi vsem pridnim rokam iz ozadja: Rebeka,
Katarina, Tobija, Aleš, Ivo, Jana, mladinci…
V ponedeljek, 17.
Priprava na poroko v letu 2019: http://kp.rkc.si/pnz/koperdecembra vas vabimo
dekani
na VEČER ZA
prijava in info: http://kp.rkc.si/pnz/koper-dekani
ZAKONCE, ki bo pri
Župnijski dom Koper Sv. Marko, Kvedrova 17
Sv. Ani v Kopru ob
9. 1. - 13. 2. srede ob 19.30 uri
19.15. uri. Tokrat nas
6. 3. - 10. 4. srede ob 19.30 uri
bo božja beseda in
7. - 9. 6. in 14. - 16. 6. dva vikenda ob 20. uri
celotna vsebina večera
13. 9. - 18. 10. petki ob 19.30 uri
pripravila na božične
Info: http://zupnija-kopersvetimarko.rkc.si/ Ervin Mozetič,
praznike..
041 724 884

Blagoslov družin v župniji Korte. V Kortah je starodavna navada, da ob Božiču župnik
blagoslovi domove in družine. S tem malo bolj spozna svoje farane, hkrati pa je to
priložnost, da farani župniku kaj povedo in mu izročijo letni dar.
Blagoslovil bom tiste družine, ki imajo bolnike in jih tako in tako obiščem za prvi petek. In
družine otrok, ki hodijo k verouku – na njihovo povabilo. Upam da uspem med božičem in
novim letom še obiskati še kakšno družino. Za blagoslov pripravite križ ali sveto podobo
svečko in blagoslovljeno vodo. Najbolje je da je za blagoslov zbrana vsa družina.
Za blagoslov lahko povabite duhovnega pomočnika Luka Tula, ki bo naredil po svojih
močeh. Z veseljem bo blagoslovil vaš dom tudi sečoveljski župnik gospod Matjaž Kravos..
Hvala za vse darove s katerimi podpirate duhovnike in druge sodelavce (mežnar, organistka
sestra Petra in Pija) v župniji.
Vabimo na Adventni večer v Rotundi bl. Elija v Kopru, v sredo, 19.decembra ob
19.00. Naslov večera je: Marija v življenju in misli papeža Frančiška. Odkrivali
bomo, kako je Marija zaznamovala duhovnost tega velikega papeža in človeka.
Vabita Klub krščanskih izobražencev in Župnija Koper

V sodelovanju z g. Dejanom Stuškom iz
optike Glasmaher bomo začeli z zbiranjem
rabljenih očal za ljudi s težavami z vidom v
misijonih. Verjetno ima skoraj vsak
"očalar" doma kakšna očala, ki jih ne
uporablja več. Med ubogimi, ki so povezani
s slovenskimi misijoni, pa bi prav ta lahko
prišla prav, saj si jih tam mnogi ne morejo
privoščit. Očala lahko podarite v škatlo v
cerkvi sv. Mavra.

Papež Frančišek: Dragi bratje in sestre,
dober dan! Nadaljujemo pot katehez o
Očenašu, začeto prejšnji teden. Jezus je
položil na ustnice svojih učencev kratko a
drzno molitev, sestavljeno iz sedmih
prošenj – število, ki v Svetem pismu ni
naključno, temveč kaže na polnost. Drzno
pravim zato, ker če je ne bi predložil
Kristus, si verjetno nihče od nas, še več,
nihče od najslavnejših teologov, si ne bi
upal moliti Boga na tak način. (Lk 11,9-13).
Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste
našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti
vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Katerega očeta
med vami bo sin prosil ribo in mu bo ta namesto ribe dal kačo? Ali ga bo prosil za jajce, pa
mu bo dal škorpijona? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre
darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.
Jezus namreč vabi svoje učence, da se približajo Bogu in se z zaupanjem obrnejo Nanj z
nekaterimi prošnjami, ki se najprej tičejo Njega, zatem pa tudi nas. Ni uvodnega dela v
Očenaš. Poglejte si to, nobenih uvodov ni. Jezus ne uči obrazcev za pridobitev Gospodove
naklonjenosti. Nasprotno, vabi ga moliti tako, da padejo pregrade podrejenosti in strahu. Ne
pravi, naj se obrnemo Nanj tako, da ga imenujemo »Vsemogočni« ali »Najvišji«. »Ti, ki si
tako odmaknjen od nas, jaz pa sem bednež«… Ne, ne. Ne pravi tako, temveč preprosto
»Oče«, z vso preprostostjo kot otroci, ki se obračajo na očeta. In ta beseda »Oče« izraža
domačnost, sinovsko zaupanje.
Molitev Očenaš ima svoje korenine v konkretni človekovi resničnosti. Naprimer z njo
prosimo kruh, vsakdanji kruh, torej preprosta, a bistvena prošnja, ki pove, da pri veri ne gre
za nekaj »okrasnega«, ločenega od življenja in ki posreduje le takrat, ko so bile zadovoljene
že vse druge potrebe. V najslabšem primeru se molitev začne z življenjem samim. Molitev
– nas poučuje Jezus – se ne začne s človeškim bivanjem potem, ko je želodec poln, temveč
se ugnezdi povsod, kjer je človek, vsak človek, ki je lačen, ki joče, ki se bori, ki trpi in se
sprašuje »zakaj«. Naša prva molitev, je bilo v nekem smislu vekanje ob prvem vzdihu. Vir:
spletna stran Radia Vatikan
Svetilnik izdaja Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, tel. 059 963 550 in 031 318 814 (župnik Janez)
janez.kobal@skavt.net . (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: Klemen je zamudil pouk. Ko se je vzpenjal po stopnicah, je srečal ravnatelja, ta pa je
pogledal na uro in jezno rekel: »Deset minut prepozen!« »Jaz tudi!« mu odvrne Klemen.

