
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

3. adventna nedelja 
12.12.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

Za Božje varstvo: hčerke vnukov in pravnuka 

† Franko Kleva 

†† Jozo, Anka in vsi †† iz druž. Vukelja 

†† Marija in Franc Berce 

PONEDELJEK 
Lucija, devica, muč. 

sv. Maver 19.00 † Anica Peterca 

TOREK. 
Janez od Križa, duh., c. 

uč. 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

8. dan † Jožef  Krečič, Šared 23c 
†† starši Anton in Josipa Greblo 

SREDA  

Drinske mučenke 
sv. Maver 6.30 za družino Černeka, za žive in †† 

ČETRTEK  
sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
19.00 

za nerojene otroke 

za ozdravitev moje mame 

PETEK sv. Maver 19.00 
8. dan † Miroslava Čehovin, Fr Marušič 3 

vsi †† Valantič 

SOBOTA 
Korte 

 
sv. Maver 

17.00 
 

18.00 

v čast Svetemu Duhu za mladega 

podjetnika 

† Stjepan Peras 

4. adventna nedelja 
19.12.2021 

sv. Maver 
 

Korte 
sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
 

9.00 
10.00 
18.00 

†† Jordan Prodan in Milan Skrgat in †† iz 

njihovih družin 

†† Marija, Mihael in Just Felda 

† Ana Kozlovič 

† Ljudmila Božič 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 17.12. od 8.00 do 10.00.  Veliko zadev lahko uredimo 

po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 

Izola). Dobrodošli tudi v drugem času, ampak ni gotovo, da sem doma.   

Pogoj za vstop v cerkev je PCT.  Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba to izkaže z osebnim 

dokumentom in enim od dokazil za prebolelost, cepljenje ali testiranje. V cerkvi je razdalja 

med verniki 1,5 m. družine so lahko skupaj. Vsi udeleženci starejši od 12 let morajo 

izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).  

Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe svoje 

udeležbe v izobraževanju (npr. osnovne in srednje šole), se šteje, da za udeležbo pri sveti 

maši izpolnjujejo pogoj PCT. Še vedno velja, da se svete maše udeležimo zdravi, z zaščitno 

masko. Zaščitna maska - KIRURŠKA ALI FFP2 -  mora pokrivati nos in usta. Doma 

izdelane zaščitne maske niso več dovolj dobre za v cerkev.  Kdor ne more zdržati s pravilno 

nameščeno masko eno uro ali nima pogoja PCT naj se udeleži svete maše zunaj na 

zvočniku, po radiu Ognjišče, televiziji ali preko spleta.  V torek, petek  in v soboto zvečer  

in v nedeljo ob 10h se lahko k maši v Izoli povežete po zoomu:  
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09      
Meeting ID: 847 2107 5224   ;   Passcode: 643554  
 

Vprašanje:Kje so letos prižgali plamen za Luč miru iz Betlehema, ki ga bodo prinesli prihodnjo nedeljo v našo cerkev?  
a)  v Izoli ; b)  v Ljubljani;    c)  na Dunaju;    d) v Betlehemu; 
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Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam 
vam, veselite se. Vaša blagost bodi znana 
vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne 
skrbite, ampak ob vsaki priložnosti 
izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in 
prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki 
presega vsak um, bo varoval vaša srca in 
vaše misli v Kristusu Jezusu. 
 

Verouk = Kateheza: 
V ŽIVO: 7. 8. in 9. razred bomo imeli verouk 
v četrtek ob 16.30 v živo. Srečanje bo trajalo 
do 18h. Najprej bomo imeli spoved, potem 
malo češčenja in potem še sveto mašo 
samo za nas. Kdor ne more ob 16.30 naj 
pride malo kasneje ali poskrbi za spoved v 
petek pred sveto mašo. Oblecite se toplo, 
ker bomo ves čas v neogrevani cerkvi.  

5. in 6. razred boste dobili navodila za verouk. Spoved bomo imeli v ponedeljek 
20. 12. ob 16h.  
4. razred vabljeni k spovedi v petek ob 18h. Pridite ob 18h, ker bomo imeli 
kratko pripravo. Če le morete ostanete tudi pri sveti maši. V sredo ne bo 
verouka.  
Kateheza dobrega pastirja in 2. razred:  Prihodnji teden bo verouk na daljavo. 
Za katehezo v vseh razredih lahko pogledate tudi:  predlogi za osnovnošolsko katehezo. 
Na voljo je tudi predlog za življenje evangelija v družini.  
 

 

Prvoobhajanci 2022: se dobimo v živo v župnišču skupaj s starši v nedeljo 19. 
12. ob 9h. Pogoj PCT. Velja tudi samotestiranje. V sredo verouk odpade. 
Vaše priprave na zakrament spovedi in prvega obhajila se pri nas letos 
dogajajo v družini. Starši pripravljajo svoje otroke na prejem zakramentov. 
Seveda iz ozadja podpiramo kateheti in župnik z župnijo. Povabljeni k sveti 
maši ob nedeljah, med tednom, k zornicam. Noben teden naj ne mine brez 
svete maše in noben dan brez molitve. Naučite se molitvice. Kesanje dodajte 
večerni molitvi – vsak večer.  
Birmanci 2023: 6. in 7. razred smo začeli s pripravami za birmo.. Vsak dan večerni molitvi 

dodaj molitev birmanca: Pridi Sveti Duh. Kmalu bo prvo spraševanje,  ko bo potrebno znati 

to molitev.  
 

3. ADVENTNA NEDELJA  

mailto:zupnija.izola@rkc.si
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09
http://sku.rkc.si/2021/11/12/osnovnosolska-kateheza-od-15-do-19-novembra-2021/
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/11/Skupaj-in-z-Njim-33.-nedelja-med-letom.pdf


Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja. 
prihodnji četrtek ne bo ure molitve pred Najsvetejšim.  Tudi za molitvene skupine velja pogoj: PCT, 
maska in razdalja.  
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.  
 

Bolniki: Pred božičem bi rad obiskal tiste, ki ne morete v cerkev, pa si želite prejeti sveto obhajilo, 
zakrament spovedi in bolniško maziljenje. Za obisk se je potrebno dogovoriti. 
 

Spoved pred božičem: Prihod pomembnega gosta pripravimo tako, da uredimo naše hiše in jih 
primerno okrasimo. Predvsem pa je potrebno urediti srce in tam pripraviti prostor za Jezusa. 
Duhovniki smo pred Božičem na razpolago za zakrament spovedi. Redno ob petkih in ob nedeljah 
kolikor je mogoče pred mašo. Še lažje je, da za spoved pokličete, da uskladimo čas. Advent je 
pomemben za naša srca, da obnovimo prvotno ljubezen do Boga in bratov.  
 

Pevske vaje Izola: bodo v petek 
 

Za vstop v cerkev morate na 
podlagi veljavnih predpisov vsi 
verniki nad 12 let starosti, 
izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost, 
cepljenje, testiranje). Lepo vas prosimo, da ob vstopu v cerkev pristojni osebi pri vhodu 
pokažete:- osebni dokument in - t. i. COVID zeleno potrdilo (v tiskani ali elektronski obliki). 
Prosimo vas, da v cerkvi pravilno nosite zaščitno masko in vzpostavite razdaljo 1,5 metra. 
Glede na to, da imamo velike cerkve lahko to razdaljo še povečate. Hvala za vaše 
sodelovanje.  
 

Sveto obhajilo delimo po klopeh. Kdor želi prejeti sveto obhajilo naj vstane ali da 
primerni znak. Miloščino izročite v nabiralnike ali nakažite na TRR župnije. Tudi 
miloščina je znamenje sodaritve svete maše.  
 

Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na TRR:  

SI56 1010  0003 7271 372.  Kar se nabere v nabiralnikih v cerkvi, pri lučkah in pri lurški Mariji je 

miloščina tistega tedna..  Drugi nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski: misijoni, za Karitas 
in za tisk.  

Župnija Korte,  TRR:  SI56 0432 100 0 3185 503. Korte 73, 6310 Izola.  

Na četrteo adventno nedeljo je miloščina za semenišče. Priporočamo.  
 

Dar za sveto mašo se izroči osebno lahko tudi Luku ali Matjažu 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, ali kdo drug. Hvala za vaše 

darove in predvsem, da molite za vaše duhovnike.  

Cerkev svetega Roka: je dobila 

obnovljen podporni zid in novo ograjo proti 

severu. Dela smo dokončali prejšnji teden. 

Vrednost vseh del v letošnjem letu je 

16.506,33 €. Hvala za vaše darove.  
 

Tisk: Imamo novo številko Družine. 

Marijanski koledar je 2,50€. Nabavil sem 

kar nekaj novih knjig, primernih za 

adventno in božično prebiranje. Imamo tudi križe iz Oljčnega lesa in jaslice.  
 

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.  

Stara župnijska knjižnica: Po dolgotrajnih pogovorih smo podpisali sporazum da bo stara 

župnijska knjižnica ostala v Besenghijevi palači, kjer bo strokovno varovana in 

digitalizirana. Objavljam sporočilo za javnost, ki je bilo objavljeno na občini, v celoti:  

Dragocen knjižni fond znova v hrambi Besenghijeve palače 

Izola, 10. december 2021 – Župan Danilo Markočič in zastopnik Župnije Izola Janez Kobal 

sta podpisala sporazum o hrambi dragocenega knjižnega fonda. 2986 enot knjižničnega 

gradiva, izvorno iz zapuščine Pasquala Besenghija degli Ughi in izolske župniške knjižnice, 

je vrnjenega v prenovljene ter ustrezno opremljene prostore izolske Besenghijeve palače.  

Knjižnično gradivo vključuje 30 knjig iz 16. stoletja, 126 knjig iz 17. stoletja, 1410 knjig iz 

19. stoletja in 16 rokopisov. Več kot polovica je teoloških in verskih, v drugo večjo skupino 

sodijo dela s področja medicine, sledijo klasiki. Najdragocenejša med njimi je knjiga 

Isolario dell'atlante veneto (1696), delo Vincenza Marie Coronellija. Isolario je pomemben 

tako s kartografskega kot z zgodovinskega vidika, saj zemljepisne karte, ki jih vsebuje, zelo 

nazorno in natančno prikazujejo administrativno organiziranost Istre v času Benetk.  

Predstavljeni knjižni fond je poimenovan Besenghijeva knjižnica, ker se je do leta 1952 

nahajal v župnišču znotraj Besenghijeve palače. Po pesnikovi smrti je palača pripadla 

župniji in z njo tudi knjižnica. V povojnem obdobju so jo premestili v izolski kulturni dom 

ter za tem v dislocirana skladišča koprske knjižnice. Leta 1993, ob prizadevanju Obalne 

samoupravne skupnosti za italijansko narodnost in Italijanske samoupravne narodne 

skupnosti Izola, ki sta zagotovili tudi sredstva za katalogizacijo, popis in selitev gradiva, ter 

Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, je bilo knjižno gradivo vrnjeno v izolsko palačo 

Besenghi. Letos je Občina Izola spodnje prostore palače prenovila in uredila za namene 

knjižnice, pri čemer je zagotovila ustrezne klimatske pogoje, zatemnitev in požarno varstvo 

za hrambo gradiva. Celotna investicija je znašala okrog 52.000 evrov. 

S podpisom sporazuma župnija in občina soglašata s tem, da knjižnica ostane v posesti in 

uporabi občine, medtem ko Občina Izola zagotavlja, da bo z gradivom ravnala v skladu s 

strokovnimi priporočili in standardi bibliotekarske stroke. Obenem se je občina zavezala, 

da bo Mestna knjižnica Izola fond inventarizirala in ga katalogizirala v bibliografskem 

sistemu COBISS. Knjižni fond bo tudi v bodoče javno dostopen za vpogled, raziskovanje in 

uporabo najširši javnosti, kar bo v domeni Mestne knjižnice Izola. Besenghijevo knjižnico 

so popisali in strokovno uredili bibliotekarji Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper ter 

Mestne knjižnice Izola, pri čemer gre posebna zasluga bibliotekarju Ivanu Markoviću.  

»Ureditev dragocenega arhivskega 

gradiva Besenghijeve knjižnice je primer 

dobre prakse in izkaz zaupanja med 

podpisnicama, ki si želita ovrednotiti 

kulturno dediščino,« je poudaril župan. 

Coronellijev Isolario in sedem manj 

pomembnih knjig oz. rokopisov še hrani 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 

Koper. »Občina si bo prizadevala za 

dopolnitev fonda v celoti,« je o 

prihodnjih načrtih sklenil župan, župnik 

Janez Kobal pa dodal, da se bo župnija z 

občino še naprej zavzemala za pripravo 

in izvedbo projektov, katerih cilj je 

ohranjati, zaščititi in vrednotiti antikvarne knjižne fonde. 
 

POD ČRTO: Zakaj ima božiček rdečo kapo, v rokah pa meter?    - meri christmas 

† 
 

NAŠI RAJNI:  
Gabrijel Lozej, Rožna pot 2, 88 let 

Miroslava Čehovin, Fr. Marušič 3,  87 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
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