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PONEDELJEK
Andrej, apostol.

TOREK
SREDA
ČETRTEK

Frančišek Ksaver

prvi PETEK
Janez Damaščan,
Barbara

cerkev/ duh.

g. Silvo
Korte
sv. Maver

ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka
ž. Janez
g. Luka

g. Luka
g. Silvo
Korte
sv. Maver

v dober namen, dar: Anica
za duhovne poklice in za svetost poklicanih
9.00 za župnijsko družino in vse dobre ljudi

prva SOBOTA.

Miklavž, škof

6. 12. 2020

†† Vlasta Škof, Marija in Ivan
†† Medoš, Korte 120
† Janez Odar
† župnik Andrej Sedej
†† Andrej in Marija Mejak
8. dan † Marija Godina, Ul. Alme Vivode 3
v čast Materi Božji in v zahvalo
19.00 † Anton Bruno Kovačič
30. dan † Marija Strehovec
za dober namen za zdravje
za zdravje v družini
8. dan † Ivuša Kljajić, cesta v Jagodje 19
za novo službo
za Barbaro
za sestro Mojco in vse, ki delajo z bolniki v
domu upokojencev in za vse oskrbovance
† Anton Bruno Kovačič

ž. Janez
2. ADVENTNA
NEDELJA

ura mašni namen

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek, 4. 12. od 8.00 do 10h. Pridite z masko in zdravi.
Pridite osebno samo, če je res nemogoče urediti zadeve na daljavo! Veliko zadev lahko
uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv.
Mavra 4, 6310 Izola). Tudi meni je lepše v živo, ampak taki časi so, ko smo lahko
prijazni samo na daleč. Da smo le prijazni. Predlagam pa, da elektronsko
komuniciranje čim bolj uporabljate, da se v teh tesnobnih časih skozi pogovore malce
razbremenimo.
Naročene svete maše mašujem načelno na dan, ko so naročene. Če kdo želi, da sveto
mašo prenesem na čas po koroni, naj mi sporoči.
Dar, ki ga duhovniku izročite kot dar za sveto mašo, je njegov oseben denar. Prosim če
osebne darove nakažete na osebni račun. Tudi svete maše, ki jih mašujeta Silvester in
Luka, lahko nakažete kar na osebni račun in jima jaz potem poravnam. Tako smo
dogovorjeni. Hvala, da naročate svete maše tudi v tem času, ko se svete maše ne morete
osebno udeležiti in ste samo duhovno povezani z oltarjem. Kakšno sveto mašo dam
tudi gospodu Matjažu iz Sečovelj, ker je ostal v svoji župniji skoraj brez darov za svete
maše. V Izoli zame in za Luko zelo dobro skrbite. Ni pa čisto nič narobe, če z naročili
za svete maše počakate na čas ko bomo lahko spet skupaj praznovali Jezusovo daritev.
Svete maše duhovniki mašujemo sami. Po možnosti imamo cerkve odprte za osebno
molitev. Po omejitvi je lahko pri molitvi ena oseba oziroma ena družina, ki živi v
skupnem gospodinjstvu.
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Danes je začetek novega cerkvenega leta.
SVETO OBHAJILO:
Cerkveno leto je leto, ko se spominjamo
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
Odrešenikovega življenja: od pričakovanja in
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
rojstva preko velike noči do njegovega
cerkve lahko oddate miloščino in
kraljevanja v slavi. Z novim cerkvenim letom
si kupite kaj od verskega tiska. K
imamo tudi novo glavo v našem časopisu:
obhajil u pristopa en vernik
Svetilnik. V župniji Izola ga pripravljamo že
naenkrat oz družina, ki živi v
polnih 27 let, vsak teden znova. Prinaša
skupnem gospodinjstvu.
oznanila iz življenja župnije in duhovne
Sveto obhajilo v Izoli lahko
spodbude za vsak teden posebej. Kakšno stvar
prejmete ob nedeljah od 11h do
kdaj zapišemo tudi samo zaradi zgodovine, kot
12h in ob 18h. V torek ob 18h, v
neke vrste kronični zapis. Vam je nova glava
četrtkih ob 7h in ob 19h ; V
všeč? Pripravila jo je sestra Jana. Skupaj z
petek ob 19h. V Kortah je sveto
Valentino skrbita, da je tudi na naši spletni strani
obhajilo vsako nedeljo od 11h do
vedno kakšna spodbuda za večjo bližino Bogu in
12h in ob četrtkih ob 18.00
ljudem. Hvala vsem, ki Svetilnik prebirate.
Sveta spoved v Izoli je ob petkih
Svetilnik našega življenja je Bog, ki nam s svojo
od 18h do 19h ali po dogovoru
Lučjo (Evangelij) kaže smer. Vsak ima svojo pot,
Sveta spoved v Kortah je ob
kot golob, ki je glasnik miru. Zemlja je oljčnato
četrtkih ob 17.30 in ob nedeljah
zelena in daje rast oljkam (v ozadju goloba).
ob 10.30 v veroučni učilnici.
Zemlja je že ozelenela in daje svoj sad, kot daje
svoj sad vsak, ki sledi Svetilniku. Nad zemljo je modro morje, da se lahko zazreš v
neskončnost in zlato nebo, ki nas vabi k svetosti.
Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden je reden verouk na daljavo
za vse skupine! Naj se vera zgodi v družini. Pomoč najdete na: http://sku.rkc.
si/ in https://portal.pridi.com/
Danes je potrebno adventni venček blagosloviti:. Bogoslužje ob prvi svečki je tudi
na spletni strani sku oz. pridi. V cerkvi in pred cerkvijo ali na spletu dobite tudi
adventni koledar v knjižni obliki. Vzemite, ko greste kaj tu mimo na sprehod.
BIRMANCI! Naredite nekaj v pripravi na birmo, da vas konec virusa ne zateče
nepripravljene na prejem zakramenta. Poiščite si sveto mašo preko ekrana. Vse,
kar se verskega zgodi pridno zapisujte v liturgični zvezek, ker bodo ti vaši zapisi
glavni pokazatelj vaše pripravljenosti na zakrament.
Zahvala sester uršulink: Tudi sestre uršulinke smo se srečale s covidom. Ne vse in
nobena v hujši obliki. Vam in župniku Janezu se zahvaljujemo za podporo in skrb,
za vsak dar in za molitev. Ob vaših pozornostih ostajamo ganjene in vam še toliko
bolj želimo, da ostanete zdravi.

Miklavž je sporočil, da bo prišel. V soboto bo obiskal vse pridne otroke in jih obdaroval –
na skrito, medtem ko bodo spali. Miklavž gleda in ve, kaj otroci potrebujejo. Rad dobi
njihova pisma. Povabil sem ga, naj se oglasi preko zooma prihodnjo nedeljo po neprespani
noči tudi v živo. Obljubil je, da pride ob 9h. Prosil me je, če bi po njegovem obisku za naše
otroke pripravil tudi sveto mašo. Obljubil sem, da se bom potrudil. Povezava do Miklavža
in svete maše za otroke bo na naši spletni strani: http://zupnija-izola.rkc.si/ in v Svetilniku
prihodnji teden. Lepo povabljeni na obisk Miklavža in k sveti maši prihodnjo nedeljo.

Spodbude slovenskih škofov za adventni čas 2020
Letošnji adventni čas bo zaznamovan z epidemijo COVID19, ki je spremenila naše življenje in način obhajanja
cerkvenih praznikov. Škofje vabimo vse katoličane, da
okrepimo molitev in vero znotraj svojih družin.
Adventni venec: Pred 1. adventno nedeljo, ki bo letos 29.
novembra, pripravimo adventni venec ter ga postavimo na
vidno mesto v svojem domu. Ob njem bomo vsak dan molili in s prižiganjem sveč občutili,
da se luč veča. Luč je Kristus, ki razsvetljuje naše dneve in nam prinaša upanje.
Zakramenti: V letošnjem adventu opravimo sveto spoved v domači župniji ter prosimo
domačega duhovnika za prejem svetega obhajila izven svete maše.
Molitev: V obdobju pred božičem vabimo vernike, da okrepijo osebno in družinsko molitev
(pred jedjo in po jedi, Angel Gospodov, rožni venec, molitev za zdravje v času epidemije
itd.), obudijo stare krščanske slovenske pobožnosti, kot sta molitev ob adventnem vencu in
Mariji romarici ter pogosteje prebirajo Sveto pismo. Pridružimo se svetemu očetu
Frančišku, ki prosi za blagoslov ubogih in zapostavljenih.
Jaslice: Jaslice so sestavni in nepogrešljivi del slovenske kulturne dediščine, ki že več
stoletij zaznamujejo naše praznovanje božiča. Letošnji adventni čas zato namenimo za
izdelavo domačih jaslic.
Blagoslov doma: Na sveti večer, 24. decembra, sami blagoslovimo svoj dom. V cerkvi ali
pri domačem duhovniku vzemimo blagoslovljeno vodo ter ob pesmi in molitvi
blagoslovimo svoje stanovanje ali hišo: na začetku prižgemo luči na božičnem drevesu in
svečo pri jaslicah; zapojemo božično pesem, preberemo odlomek iz Svetega pisma, ki
govori o Jezusovem rojstvu, sledijo osebne prošnje, blagoslov jaslic in stanovanja ali hiše;
zaključimo z molitvijo Oče naš ter zapojemo božično pesem.
Tihota: Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je samo tako
mogoče resnično doživeti božične praznike.
Dobrodelnost: V času pričakovanja Jezusovega rojstva se spomnimo na uboge,
zapostavljene, bolne in osamljene. S svojimi darovi podprimo delovanje dobrodelnih
društev in ustanov, ki znotraj Katoliške cerkve pomagajo najšibkejšim in odrinjenim na rob
družbe.
Škofje vabimo vse katoličane, da se v letošnjem adventnem času izognejo medsebojnemu
obiskovanju, pozornost in bližino svojim dragim pa naj izkažejo s telefonskim klicem ali s
pisnim voščilom. Letos naj imajo prednost duhovne in družinske vrednote. Ob tej
priložnosti se slovenski škofje v svojih molitvah posebej spominjamo vseh, ki so
preizkušani zaradi bolezni, svojcev žrtev epidemije COVID-19 ter zdravstvenih delavcev,
ki požrtvovalno in predano pomagajo našim državljankam in državljanom. Naj bo advent
čas miru, solidarnosti in povezanosti za skupno dobro naše domovine in Cerkve.
Slovenski škofje
Vprašanje: Koliko svečk na adventnem venčku prižgemo ob molitvi v prvem adv. tednu? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4

Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na
TRR: SI56 1010 0003 7271 372.
Župnija Korte, Korte 73, 6310 Izola, TRR: SI56 0432 100 0 3185 503.
Dar za sveto mašo se izroči osebno ali pa nakaže na župnikov osebni račun: SI56 1970
0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.
Miloščina prihodnje nedelje v nabiralniku oz darovi v te tednu na TRR so za Karitas
Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride 1 oseba oz. če so v skupnem
gospodinjstvu več oseb naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Izola: Ob torkih od 14.30 do 20h in ob četrtkih od 7h do 19h bomo imeli
izpostavljeno Najsvetejše. Celodnevna molitev bo tudi na prvi petek.
Za razpored torkovih molivcev poskrbi Marija Knez, za četrtkove in petkove
molivce skrbi Aleš Cencič 031 667 492.
Priložnost za osebno molitev v cerkvi je tudi v drugem času, po dogovoru z
župnikom. Dosledno skrbimo, da je v cerkvi istočasno samo ena oseba / družina.
Po novem je kazen razen za kršitelja tudi za župnijo, če bi si privoščili prekršek.
V Kortah je osebna tiha molitev pred Najsvetejšim vsak četrtek ob 17.30. Razporedite se, da bo
samo ena oseba oz. več, če živijo v skupnem
NAŠI RAJNI:
gospodinjstvu naenkrat. V Kortah bo tudi
Miranda
Baruca,
Dom upok. Izola, 80 let
duhovnik na razpolago za spoved in sveto
Ivuša Kljajić, Cesta v Jagodje 19, 91 let
obhajilo.

†

Gospod, daj jima večni pokoj!
Prijatelj župnik Sandi iz Mozirja nas
vabi, da se pridružimo njihovemu
spletnemu misijonu v teh časih, ko je to mogoče: https://zupnija-mozirje.si/
Priporočam.
Tisk: Družina, Ognjiče, Marijanski Koledar, Družinska pratika …. Ob obisku cerkve ali v župnišču
Spletna knjigarna Ognjišče: http://knjigarna.ognjisce.si
Spletna priprava na poroko: https://ignacijevdom.si/priprava-na-zakon/
https://www.iskreni.net/programi/e-priprava-na-zakon/
Misijonska adventna akcija »otroci ZA otroke« https://portal.pridi.com/
V soboto, 28. novembra 2020, na predvečer 1. adventne nedelje, se
ponovno pričenja otroška adventna akcija »Otroci za otroke«, v okviru
katere otroci po celem svetu zbirajo darove za otroke v misijonskih deželah. S tem razvijamo čut za
misijonsko zavest kakor tudi čut za solidarnost in krščansko dobrodelnost že pri majhnih otrocih.
Akcijo spremlja Adventni koledar, ki letos nosi naslov »Tukaj sem, pošlji mene«. Zgodbice letošnjega
koledarja govorijo o dr. Janezu Janežu, prvem slovenskem laiškem misijonarju, ki je kot zdravnikkirurg štiri leta deloval na Kitajskem, nato pa še celih 38 let na Tajvanu. Pogumno je izrekel svoj
"DA" Bogu. Kot tak je svetel zgled misijonske poklicanosti prav vseh kristjanov in pristnega
krščanskega življenja; življenja, ki se nesebično razdaja za druge. Letos tudi obhajamo 30-letnico
njegove smrti.
Zbrane darove otrok bo Papeška misijonska družba svetega otroštva namenila izključno za potrebe
otrok in mladostnikov v misijonih. Lanskoletne darove, ki so bili zbrani v tej akciji v višini 75.717,13
€, je Misijonsko središče Slovenije namenilo za lačne otroke v Čadu, Kongu in Gvineji Bissau.
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: Nova sporočila vlade o ukrepih čakam s podobnim občutkom, kot sem čakal na mamo, ki je
prihajala iz šole, ko je šla na govorilne ure …

