2. ADVENTNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

2. ADVENTNA N.

g. Silvo
Korte
sv. Maver

ura mašni namen

PONEDELJEK

ž. Janez
g. Luka

v dober namen, dar: Anica
za duhovne poklice in za svetost poklicanih
9.00 za župnijsko družino in vse dobre ljudi
†† Angelo in Josipa Matijašič
†† Vilma in Jožef Klanjšček

TOREK

ž. Janez
g. Luka

30. dan † Franc Novak, Sončna pot 1
za zdravje, za mamo
†† Eileen Watson in Eileen Brereton
v čast svetemu Mavru, v zahvalo
v zahvalo za žive in †† dobrotnike (dar Jereb)
†† iz družine Kučko
†† Vočanec Ivan in Marija
za zdravje bolnih otrok
v čast Materi Božji od zdravja, za družino
Lakošeljac
za Tomaža z družino, za zdravje in blagoslov
v zahvalo sveti Ani in Mariji
†† Zankolič in Radin
za župnijsko družino

Miklavž, škof

6. 12. 2020
Ambrož, c. uč.

Brezmadežno
spočetje dev. Marije

SOBOTA

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

.Devica Marija iz
Gvadalupe

g. Luka

3. ADVENTNA
NEDELJA
13. 12. 2020

g. Silvo
Korte
sv. Maver

SREDA
ČETRTEK

Loretska Mati Božja

PETEK

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek,11. 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 malce razbremenimo.
Naročene svete maše mašujem načelno na dan, ko so naročene ali ko pridejo na vrsto,
če ni izražena želja po določenem datumu. Mašujem v glavnem zjutraj, ko sem še bolj
svež in rad imam zornice, posebno sedaj v adventu.
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..
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.
Vprašanje: Kje je bil današnji godovnjak, sveti Miklavž ali Nikolaj škof in dobrodelnež v času preden je šel v nebesa in
začel deliti dobroto po vsem svetu? a) v Betlehemu, kjer je bil Jezus rojen; b) v Miri, to je mesto na južni turški obali;
c) Rovaniemi, finsko mesto na severnem polarnem krogu, kjer je zelo mraz ; d) v Ljubljani, kjer imamo tudi glavno
cerkev v nadškofiji (stolnico), ki je posvečena temu svetniku
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SVETA MAŠA Z OBISKOM
MIKLAVŽA V IZOLI DANES
na 2. adventno nedeljo OB 9h:
https://youtu.be/9ukctdjr4nA

Verouk
=
Kateheza: Izola
in
Korte:

Prihodnji teden
je
reden
verouk
na
daljavo za vse
skupine!
Naj
se vera zgodi v
družini. Nekaj
v
zvezi
z
veroukom dobi
vsak veroučenec od svojega kateheta. Priporočam da izberete še kaj več
na portalu: http://sku.rkc.si / in https://portal.pridi.com/ . Tu boste našli vsak dan
tudi zgodbico iz adventnega koledarja Blagoslovljeno drugo adventno nedeljo in
Miklavževega veselja v izobilju! Če vas katehet ni kontaktiral po elektronski pošti
pomeni da nima vaših podatkov. Poskrbite da jih
SVETO OBHAJILO:
dobi, da se boste lahko srečevali.
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
Starši veroučencev vabljeni, da se prijavite naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
cerkve lahko oddate miloščino in
na 2. spletni večer za starše, ki bo v četrtek
10. oktobra ob 20h. Treba se je prijaviti na: si kupite kaj od verskega tiska. K
obhajil u pristopa en vernik
http://sku.rkc.si/ , kjer je na razpolago tudi naenkrat oz družina, ki živi v
posnetek prvega večera.
skupnem gospodinjstvu.
Sveto obhajilo v Izoli lahko
BIRMANCI! Sami ste odgovorni za pripravo na
prejmete ob nedeljah od 11h do
birmo, da vas konec virusa ne zateče
12h in ob 18h. V torek ob 18h, v
nepripravljene na prejem zakramenta. Če
četrtek ob 7h in ob 19h ; V petek
potrebujete pomoč se oglasite pri župniku.
ob 19h. V Kortah je sveto
Glavno v pripravi na birmo je krščansko življenje,
obhajilo vsako nedeljo od 11h do
ki v teh virusnih dneh pteka v skupnosti domače
12h in ob četrtkih ob 18.00
družine in osebno. S Cerkvijo oz z župnijo smo
Sveta spoved v Izoli je ob petkih
povezani preko medijev. Imate tudi možnost
od 18h do 19h ali po dogovoru
svete spovedi in svetega obhajila pred Božičem.
Sveta spoved v Kortah je ob
Poiščite si sveto mašo preko ekrana. Vse, kar se
četrtkih ob 17.30 in ob nedeljah
verskega zgodi pridno zapisujte v liturgični
ob 10.30 v veroučni učilnici.
zvezek, ker bodo ti vaši zapisi glavni pokazatelj
vaše pripravljenosti na zakrament.

Na sliki adventni venček naše veroučenke.
Pomislite tudi na 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: Predvsem v župniji Korte v
adventu in v božičnem času duhovniki
obiskujemo domove, blagoslavljamo družine in obiščemo župnijo, tam kjer župnija živi,
kjer je župnija doma. Za širjenje virusa bi bilo idealno, da bi duhovnik hodil od hiše do hiše
in iz družine v družino. Tega širjenja virusa seveda duhovniki ne bomo omogočili, bomo pa
molili za blagoslov vaših hiš in družin povezani v molitvi z vami na sveti večer. Letni dar
duhovniku, ki ga običajno izročite ob blagoslovu, boste lahko izročili ob koncu pandemije
ko se zopet vidimo in mogoče tudi
obiščemo.
NAŠI RAJNI:
Tihota: Advent naj bo čas tihote,
Jožef
Kovačič,
Alendejeva 6, Jagodje, 89 let
notranjega miru, molitve in spokojnosti,
Gospod, daj mu večni pokoj!
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.

†

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. Tudi za svete maše, ki ste jih
naročili v Izoli/Kortah in jih mašujejo po vaših namenih Luka, Silvester ali kdo drug
Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride 1 oseba oz. če so v skupnem gospodinjstvu več
oseb naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Izola: V torek na praznik Brezmadežne od 8h do 20h in v četrtek od 7h do 19h bomo imeli
izpostavljeno Najsvetejše.
Za razpored torkovih molivcev od 8h do 14.30 poskrbi župnik, od 14.30 dalje poskrbi
Marija Knez, za četrtkove 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.
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 gospodinjstvu naenkrat. V Kortah bo tudi duhovnik na
razpolago za spoved in sveto obhajilo.

Tisk: Družina, Ognjiče, Prijatelj, Adventni Magnificat, 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/

Osnovnošolce in njihove starše, pa tudi vse zainteresirane vabimo na dan odprtih vrat
ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA v soboto, 12. 12. 2020, ob 9. uri.
Na daljavo bomo predstavili šolo in dijaški dom. Dogodek bo potekal v živo preko
videokonference zoom, tako da boste lahko zastavljali tudi vprašanja. Na strani šole
https://www.sgv.si/ bo objavljena povezava na zoom in povezava na spremljanje videa v
živo preko arnes video portala. Lepo vabljeni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prošnje, ki jih lahko molimo danes v družini:
Voditelj: Bratje in sestre! Prosímo Boga, našega Očeta, naj zavzeto pripravljamo pot našemu
Odrešeniku Jezusu Kristusu, ki prihaja k nam poln Svetega Duha. Z zaupanjem molímo:
Nebeški Oče, prosimo za papeža, škofe in duhovnike. Kakor Janez Krstnik naj pogumno oznanjajo
evangelij.
Nebeški Oče, naj v dobro opravljeni spovedi priznamo svoje grehe in odstranimo ovire, ki nas
ločujejo od ljudi in od tebe.
Nebeški Oče, prosimo, da bi te tisti, ki te ne poznajo, spoznali in te vzljubili.
Nebeški Oče, prosimo te za ljudi, ki doživljajo stisko zaradi bolezni koronavirusa. Naj v tej stiski
spoznajo, da jih imaš rad.
Nebeški Oče, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
Nebeški Oče, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro
in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
Vsak lahko doda svojo prošnjo.
Voditelj: Vsemogočni večni Bog! Odpri nam zaklade svoje ljubezni, spreminjaj puščavo naših src v
rodovitno zemljo, da bomo čuječi in veseli pričakovali Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Vsi: Amen

Danes 8. decembra se zazrimo v lepoto Brezmadežne Marije. Evangelij, ki poroča o
dogodku Oznanjenja, nam pomaga razumeti to, kar praznujemo, predvsem prek angelovega
pozdrava. On nagovori Marijo z besedo, ki je ni lahko prevesti, a pomeni “polna milosti”,
“ustvarjena po milosti”, »milosti polna« (Lk 1,28). Predno jo kliče Marija, jo kliče polna
milosti, in s tem razodene novo ime, ki ji ga je Bog dal in ki ji je bolj primerno kot ime, ki
so ji ga dali starši. Tudi mi jo pri vsaki zdravamariji kličemo tako.
Kaj pomeni milosti polna? Da je Marija polna Božje navzočnosti. In če v njeni notranjosti
prebiva Bog, ni v njej prostora za greh. To je nekaj izrednega, ker vse v svetu je na žalost
okužilo zlo. Vsakdo izmed nas, ko se pogleda od znotraj, vidi temne strani. Tudi največji
svetniki so bili grešniki. Ona je edina “vedno zeleneča oaza” človeštva, edina neokužena,
ustvarjena brez greha, da bi s svojim “da” v polnosti sprejela Boga, ki je prihajal na svet in
tako začenjal novo zgodovino.
Marija je polna milosti živela lepo življenje. Katera je bila njena skrivnost? Lahko to
razumemo, če še naprej gledamo na prizor oznanjenja. V mnogih upodobitvah Marija sedi
pred angelom z majhno knjigo v roki. Ta knjiga je sveto pismo. Tako je Marija bila
navajena poslušati Boga in ostati povezana z Njim. Božja beseda je bila njena skrivnost:
blizu njenemu srcu, je nato postala meso v njenem telesu. S tem ko je Marija ostajala
povezana z Bogom, se v vsaki okoliščini z Njim pogovarjala, je olepšala svoje življenje. Ne
zunanjost, ne kar mine, ampak srce, usmerjeno v Boga, spremeni življenje v lepo. Danes
glejmo z veseljem na milosti polno. Prosimo jo, naj nam pomaga ostati mladi s tem, da
rečemo “ne” grehu, in živimo lepo življenje, ko rečemo “da” Bogu. (papež Frančišek)
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: Ampak, ko bo mimo tale korona čas, bova pa sedla skupaj in spila 1,2 kuhana vina.
–
res si čuden! 12 se napiše brez vejice

