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ura mašni namen
† Janez Odar

10.00 za župnijsko družino
10.00 †† starši Jurkovič in Mulc: Cecilija, Josip,
Ivan in Franka

16.00 za duhovne poklice in svetost poklicanih
18.00 za župnijsko družino
7.00 za naše otroke
17.00 † Tonček, Anton in Ivanka
19.00 za družini Pekolj in Šajn
7.00 za znanstvenike, zdravnike in delavce v zdravstvu
17.00 za družino Perne in v zahvalo Bogu za novo
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službo
8. dan † Jože Lavrič, Tartinijeva 19
za domovino, za božji blagoslov
za družino Jozić
†† iz družine Krašovec in Štefančič
za vse, ki doživljajo stisko
v zahvalo za Božje usmiljenje in odpuščanje
† Franc Lutar
v zahvalo za dar življenja in Božje bližine
Za župnijsko skupnost
Za župnijsko družino
8. dan † Anton Markočič, Okt. revol. 27
za sorodnike, prijatelje in dobrotnike
v čast Brezmadežni
za naše žive in †† redovnice in duhovnike
v zahvalo za družino in dobrotnike
† Renato Zadel in starši
za duhovnike, dar Jozić
† Rupnik Alojz in vsi †† Rupnik, Cetore 19a
v čast Materi Božji, v zahvalo za 50 let
poroke: Delija in Angelo
v čast sv. Štefanu, za preganjane kristjane
†† Marija in Jurij Tuljak ter † Toni Poles
za župnijsko družino
†† starši Maraž, Nožed
za zdravje vseh ljudi
v čast sv. Janezu Evangelistu
8. dan † Anton Čeligoj, Veluščkova 2
8. dan † Marjan Baruca in † Irena, Jagodje 18c

Vprašanje: Na kaj nas spominja božično drevo, ki mu rečemo tudi novoletna jelka? a) Da moramo skrbeti za gozdove, ker so
vir dobrega zraka za naš planet; b) na drevo življenja v raju, ki je bilo obljubljeno Adamu in Evi; c) na to da bomo prišli v
nebesa, kamor s svojim vrhom kaže božično drevo ; d) na to, da ob prazniku Bog objema vso zemljo kar simbolizirajo široke
veje božične smreke.
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SITUACIJA S ŠIRJENJEM KORONA
VIRUSA COVID 19 JE V NAŠI ŽUPNIJI
ZELO RESNA IN IZVEN NADZORA. VSAK
SE MORA POTRUDITI, DA BI NAREDIL
VSE, KAR JE V NJEGOVI MOČI, DA
VIRUSA NE BI ŠIRIL. ŽIVIMO V ČASU,
KO NIMAMO VSEGA, KAR BI ŽELELI,
IMAMO PA DOVOLJ TEGA, KAR RES
POTREBUJEMO. CERKVE SO PO
Votlina v Betlehemu je kraj upanja
VZORU TRGOVIN IN GOSPODARSTVA
za vsakega človeka, od Boga
SPET MALO BOLJ ODPRTE. PRIDETE
ljubljenega. Novorojeno dete naj
LAHKO SAMO, ČE STE ZDRAVI, ČE
prežene strah in tesnobo človeka
NISTE BILI V STIKU Z OKUŽENO
in človeštva: Blagoslovljen Božič
OSEBO, ČE STE PRIMERNO ZAŠČITENI
in miru v srcih voščimo čisto od
IN DUHOVNO PRIPRAVLJENI
blizu: vaši duhovniki Silvo, Luka in
Včeraj, v soboto so vlada in škofje sprostili
Janez in sestre Uršulinke
ukrepe za obisk svetih maš in cerkva. Za
našo škofijo je določeno, da se lahko svete maše udeleži en človek/družina na 30
m2 prostora v cerkvi. Za Izolo to pomeni 24 ljudi/družin, za Korte 5 ljudi/družin. Da
bi zagotovili vsem, ki želijo za Božič udeležbo pri sveti maši sem objavil veliko več
svetih maš, kot je običajno in Božično praznovanje sem potegnil na ves teden.
ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI SE JE POTREBNO PRIJAVITI. DA BI SE
ČIMVEČ VERNIKOV LAHKO UDELEŽILO VSAJ ENE SVETE MAŠE V
PRIHODNJEM TEDNU, SE LAHKO PRIJAVIŠ NAJPREJ SAMO NA ENO SVETO
MAŠO. PRIJAVA OSEBE/DRUŽINE JE PO TELEFONU, SMS, MAILU … ČE BO
OSTALO PRI KAKŠNI MAŠI KAJ PROSTORA VAS BOMO Z VESELJEM
ZAPISALI ŠE DRUGIČ, TRETJIČ … Pokličite par ur pred mašo ali pridete pred
cerkev, če bo možnost vas bomo spustili noter. Vsa pravila glede števila, mask
razkuževanja… bomo dosledno spoštovali. Prijave za vse svete maše zbiram sam
župnik Janez, čeprav nisem vedno na razpolago zelo rad z vami malo poklepetam.
Vztrajajte s klicanjem ali počakajte na odgovor sms, mail. V četrtek ob 17h, v petek
in v nedeljo ob 10h bomo sveto mašo prenašali tudi na youtube kanalu na spletni
strani župnije. Te svete mašo bodo malo bolj otroško pripravljene.
Sveto obhajilo bo za tiste, ki boste doma preko medijev pri maši pet minut po koncu
vsake svete maše. V cerkev lahko vstopi 20 ljudi/ družin (Korte 5). Držite razdaljo
tudi zunaj, če čakate. Za sveto obhajilo se ni treba vpisat,
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.

Skrajšana navodila:
NAŠI RAJNI:
1. Vse vernike, duhovnike, redovnice,
Vera
Žlogar,
Dom upok., 84 let
redovnike ter katoliška laiška gibanja
Anton
Markočič,
Okt revol. 27, 89 let
spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje,
Aldo
Medica,
91 let
bolnike, zdravstvene delavce, rajne in
Marjan Baruca, Jagodje 18c, 89 let
njihove svojce, blagoslov našega naroda ter
Gospod, daj jim večni pokoj!
konec pandemije.
Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo
zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe
SVETO OBHAJILO:
dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
temperature ter 14. dni niso bili v stiku z okuženo
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
osebo.
cerkve lahko oddate miloščino in
Vsi prisotni pri bogoslužju (tudi glavni mašnik)
si kupite kaj od verskega tiska. K
morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno
obhajil u pristopa 20 vernikov/
fizično razdaljo vsaj 1,5 metra (razen člani istega
družin naenkrat ( v Kortah 5)
gospodinjsva, ki so lahko skupaj) in si pri prihodu
Sveto obhajilo BOMO DELILI
ter odhodu razkužiti roke.
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
Med sveto mašo je prepovedano vsakršno petje,
MAŠI. Počakajte, da odidejo
lahko sodeluje organist.
tisti, ki so bili pri maši.
Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo
Če kdo še potrebuje SVETO
medosebno razdaljo 1,5 metra. Priporočamo, da
SPOVED naj pokliče, da se
prejemniki ostanejo nas svojih mestih in delivec
dogovorimo za dan in uro. Tudi
pristopi do njih.
v Kortah. Na 4. adventno nedeljo
Zunaj cerkve v skladu s splošno prepovedjo
je priložnost za spoved za
združevanja pred in po sveti maši ali drugem obredu
neprijavljene v Izoli od 16h do
ne sme priti do zadrževanja.
18h in v Kortah od 9h do 10h in
Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po
od 15h do 16h
medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas
molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § Prenos
svetih maš, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.
V cerkvi je dovoljena zasebna molitev v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik
ustrezno zaščitena Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo. Vernike
vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto, ker je slovo od telesa
tradicionalno bolj krščanski način pogreba in da skrajšamo vrste za upepelitev.
Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz.
odgovorna oseba.
Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak
škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma
bogoslužnega življenja župnij. Celotna informacija je na spletni strani SŠK na povezavi:
https://katoliska-cerkev.si.

†

Verouk = Kateheza: Izola in Korte: Prihodnji teden Veroučenci delajo jaslice,
poskrbijo za spoved in se z družino prijavijo k eni sveti maši po izbiri. Priporočam,
da izberete še kaj več na portalu: http://sku.rkc.si / in https://portal.pridi.com/ .
Potem so novoletne počitnice. Lahko se prijavite še za kakšno sveto mašo.
BIRMANCI! Jaslice, spoved, sveta maša,
24 ur molitev in post za domovino ob 30 letnici
plebiscita: torek 17.30 do sreda 17.30. V torek
zapiši v liturgični zvezek tvojo izkušnjo kako
od 19h do 20h jaz in skavti vodimo molitev: na
si letos praznoval Jezusovo rojstvo.
youtube Nadškofije Ljubljana

V četrtek na sveti večer bomo imeli ob 17h mašo za
prvoobhajance in njihove družine. Blagoslov Jezuščkov za domače jaslice, kajenje
in blagoslov doma na sveti večer v cerkvi, ki ga boste potem ponovili doma. Sem
zvedel, da ste nekateri v Izolaciji in ne boste mogli priti. Povežite se z nami na
youtube kanalu župnije Izola. Pojdite na župnijsko spletno stran in poiščite prenos.
Prvoobhajanci:

Pisarna.: Uradne ure bodo v ČETRTEK,24. 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.
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.
Običajen božični ofer za župnika bo letos malo drugačen. Vse kar boste dali v
nabiralnik za cerkev od ponedeljka do sobote prihodnji teden je kot božični ofer za
župnika. Lahko uporabite tudi osebni trr. Ofer ni obvezna članarina, če pa bo kdo kaj
dal, naj da z veseljem in obljubim, da bom vse zapravil. ;) Koledarček, ki ga dobite pri
ofru je na razpolago na mizi s tiskom. Hvala za vaše darove.
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
Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v
Izoli 20 oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO
molitev)
Uro pred sveto mašo in po sveti maši se cerkev
zrači in v njej naj ne bi bilo skupine molilcev.
Kakšen posameznik pa je vedno dobrodošel.
Zaradi spovedovanja in priprave na praznik ne bo
češčenja.
v Kortah ta četrtek molitev odpade, ker je sveti
večer in je ta večer prostor za molitev družina.

Tisk: Družina, Sveto pismo, sveče za Luč miru iz
Betlehema, kadilo …

Poslanica: Naš svet je povsem isti kot
včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v
resnici. Daleč smo si, že dolgo, in si od
strahu ne upamo priti bližje.
Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista,
ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas
drug drugemu približa. Ko namreč v
temi nekomu osvetli obraz, ta ni več
strah, ampak človek.
Zato vam prinašamo Luč, ki se je v
Božiču spustila med nas. To je naš korak
bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo
vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje.
Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej.
Naredite tudi vi korak bližje ljudem,
nikogar ne pustite samega, poiščite
način, da jim pokažete bližino. Ljubezen
je iznajdljiva in bo našla pot.
Prižgimo luč. Obdržimo bližino!

