3. ADVENTNA NEDELJA
dan / god

cerkev/ duh.

3. ADVENTNA
NEDELJA
13. 12. 2020

g. Silvo
Korte
sv. Maver

PONEDELJEK

ž. Janez
g. Luka

TOREK

ž. Janez
g. Luka

† Jordan Lakošeljac
za zdravje

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

† Franc Oroši
8. dan † Gverino Ritoša, Senčna ulica 4
† Romilda Lakošeljac
za pokojne
†† iz družine Dolenc
† Marija Kleva
† Janez Odar
za župnijsko družino
†† starši Jurkovič in Mulc: Cecilija, Josip,
Ivan in Franka

Janez od Križa

Antonija, Krizina in
drinske mučenke

SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
4. ADVENTNA
NEDELJA
20. 12. 2020

g. Silvo
Korte
sv. Maver

ura mašni namen

v zahvalo sveti Ani in Mariji
†† Zankolič in Radin
za župnijsko družino
16.30 8. dan † Jože Kovačič, Ul. S. Alendeja 6
† Andrej

Pisarna.: Uradne ure bodo v petek,18. 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.
Prosim če osebne darove za sv. maše nakažete na osebni račun. Tudi svete maše, ki jih
mašujeta Silvester in Luka, lahko nakažete kar na moj 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. Prosim, da se tega dosledno držimo. V nedeljo med obhajilom
smo imeli policijsko kontrolo. Se mi zdi prav, da so prišli. Za naše zdravje in ko nismo
dovolj odgovorni, je potrebno, da se poiščejo »prekrškarji«. Še naprej bomo naredili
kar največ zmoremo proti širjenju virusa. Niti ne gre za strah pred kaznijo, ampak za
odgovornost in ljubezen do bližnjega.
Vprašanje: Devet dni pred Božičem imamo kristjani navado, da se posebej intenzivno duhovno pripravljamo na praznik.
Kako se imenuje ta čas, ki ima tudi posebne molitve? a) Božična devetdnevnica; b) Božična osmina; c) Božični
zajtrk ; d) Božično tridnevje
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Prihodnji teden boste mnogi v
pripravi na praznik želeli priti
v cerkev zaradi spovedi,
obhajila, molitve, ali samo po
tisk,
kadilo,
oglje,
blagoslovljeno vodo. Vsak
obisk v cerkvi mora biti
najavljen po telefonu, mailu,
sms-ju. Za spoved vas bom naročal od petka dalje na 15 minut ena oseba
oz. družina, ki živi skupaj. Računam, da bo spoved želelo 200 ljudi. Če bom
spovedal štiri na uro, pomeni 50 ur spovedovanja = 5 dni po 10 ur. Z
maratonom spovedovanja začnemo v petek 18. 12. Vsakemu spovedancu
bom dal tudi sveto obhajilo. V cerkvi je
SVETO OBHAJILO:
lahko poleg mene še ena oseba / družina
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
naenkrat. Počakamo na razdalji, da ob
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
menjavi ne pride do bližnjih srečevanj.
cerkve lahko oddate miloščino in
PRIDETE LAHKO SAMO, ČE STE si kupite kaj od verskega tiska. K
ZDRAVI, ČE NISTE BILI V STIKU Z
obhajil u pristopa en vernik
OKUŽENO OSEBO, ČE STE PRIMERNO naenkrat oz družina, ki živi v
ZAŠČITENI
IN
DUHOVNO skupnem gospodinjstvu.
PRIPRAVLJENI
NA
PREJEM Sveto obhajilo v Izoli lahko
ZAKRAMENTOV. Tudi za sveto obhajilo prejmete na 3. adventno nedeljo
na 4. adventno nedeljo in na Božič boste od 11h do 12h in ob 18h.
dobili uro, da se pred cerkvijo, na mrazu in Naprej v času do Božiča se je
morda dežju ne bi delala vrsta. Treba je potrebno za sveto obhajilo
prijaviti.
poklicati ali pisati. Če ne bom odgovoril V Kortah je sveto obhajilo
vztrajajte. Razporedil vas bom na 5 minut, vsako nedeljo od 11h do 12h in
tako bo imel vsak v cerkvi dve minuti za ob četrtkih ob 18.00
pripravo in dve minuti za zahvalo. Glavna
Sveta spoved v Kortah je v
priprava na praznik in molitev naj se
četrtek od 16h do 18h v veroučni
dogaja v družini, v naravi – tam kjer ste … učilnici in v nedeljo od 9h do
Verjetno boste razumeli, da vse oznanjeno 11h v cerkvi. Vsak spovedanec
bo dobil tudi sveto obhajilo takoj
odpade, če bi jaz zbolel.
po spovedi. Če se bo naredila
Vesel sem in hvaležen, da imamo v tem
gneča počakajte v avtu ali zunaj.
času toliko priložnosti za Božjo bližino.

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. Če vas katehet ni kontaktiral po elektronski
pošti, pomeni, da nima vaših podatkov. Poskrbite, da jih dobi, da se boste lahko
srečevali. Prijavite se sami ali z družino za sveto spoved in sveto obhajilo.
BIRMANCI! Sami ste odgovorni za pripravo na birmo, da vas konec virusa ne
zateče nepripravljene na prejem zakramenta. Če potrebujete pomoč se oglasite pri
župniku. Glavno v pripravi na birmo je krščansko življenje, ki v teh virusnih dneh
poteka v skupnosti domače družine in osebno. S Cerkvijo oz z župnijo smo
povezani preko medijev. Imate tudi možnost svete spovedi in svetega obhajila pred
Božičem. 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.
NAŠI RAJNI:
Molitvene skupine: K molitvi v cerkev lahko pride 1
Armida Peroša, Tartinijeva 5, 85 let
oseba oz. če so v skupnem gospodinjstvu več oseb
Danica Bosec, Smrekarjeva 46, 87 let
naenkrat. (Gre za TIHO molitev)
Karlo Ugrin, Mužčeva 1, 80 let
Izola: V torek, sredo in v četrtek imamo izpostavljeno
Gverino Ritoša, Senčna ulica 4, 81 let
najsvetejše od 7h do 19h. Smo mislili da bi imeli
Jože Lavrič, Tartinijeva 19, 90 let
devetdnevnico vendar sem izračunal, da bo od petka
Zora Černetič, Kozina, 98 let
naprej cerkev na razpolago za spoved in sveto
Gospod, daj jim večni pokoj!
obhajilo.
Za razpored torkovih molivcev od 14.30 dalje
poskrbi Marija Knez, za ostale molivce skrbi Aleš Cencič 031 667 492.
Od petka dalje vsak dan ves dan je priložnost za sveto spoved. Dobra spoved je priprava jaslic v srcu
za Jezusa

†

V Kortah je osebna tiha molitev pred Najsvetejšim v četrtek ob 17.00. 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.
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 za potrebe župnije.
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

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/
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.

Z apostolskim pismom »Patris corde (Z Očetovim
srcem)«, ki je izšlo 8. decembra 2020, na praznik
Brezmadežne, se papež Frančišek spominja 150.
letnice razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne
Cerkve. Ob tej priliki bo od danes do 8. decembra 2021
potekalo posebno Leto svetega Jožefa.
»Je človek, ki ne govori, a uboga, človek nežnosti,
človek, sposoben nositi naprej obljube, da bi postale
trdne in zanesljive; človek, ki zagotavlja stabilnost Božjega kraljestva, Božje očetovstvo,
naše sinovstvo kot Božjih otrok. Všeč mi je misliti na Jožefa kot na varuha slabotnosti, tudi
naših slabotnosti: sposoben je narediti, da se iz naših slabotnosti rodi veliko lepega, in tudi
iz naših grehov.«Papež Frančišek

Si predstavljaš Boga Očeta, kako opazuje in pričakujoče čaka, kaj lepega
bo vzklilo iz tebe, ki si njegov ljubljeni otrok. Zakaj se ne bi v tem tednu še
posebej veselil svojih talentov, danosti in sposobnosti, ki so tako lastni tebi
in jih je Stvarnik položil vate?
Prerok Izaija z navdušenjem pripoveduje o svojem poslanstvu, ki mu ga je
zaupal Bog:
“Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil. Poslal me je,
da oznanim blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem
jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove
milosti. Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu.”
Izaija 61:1-2a.10a
Ta njegova vznesenost je tako vabljiva, da lahko z njim tudi ti zmoliš tole
molitev:
Bog Oče,
dragocen/a sem Ti, saj si Ti tisti, ki si me hotel imeti tukaj, v teh okoliščinah,
v tem času in prostoru.
Gospod, daj da bom vedno, z vsem kar sem imam in premorem, pričeval/a
o Tebi in Tvoji ljubezni.
Ti dobro veš, kaj vse si položil vame, jaz pa to odkrivam še postopoma in
omejeno. Hvala za spoznanje, da sem popolnoma odvisen/na od Tebe in
Tvoje milosti.
Hvala Ti za priložnosti, da vedno znova lahko razvijam svoje sposobnosti in
znanja, še posebej preko izzivov, ki jih postavljaš predme.
Daj mi krotkosti in poslušnosti, da bom sledil/a temu, kar mi naročaš in me
učiš. Da ne bom omahoval/a, ko me kličeš in delal/a tisto, k čemur me
vabiš.
Sveti Duh, povleci me v Tvoj močni tok Ljubezni, da bom ustvarjal/a v
skladu s Tvojo voljo in močjo. Da bom izpolnil/a poslanstvo, ki mi ga daješ.
Sveti Duh, daj, da bi užival/a veselje v Tvoji navzočnosti in širil/a sporočilo
veselja tudi tistim, ki ga v tem obdobju tako zelo potrebujejo. Amen
POD ČRTO: Imamo vina, ki z leti postajajo vse boljša. Imamo leta, kot je letošnje, ki ga je potrebno bolšati z
vinom.

