SVETA DRUŽINA
dan / god

NEDELJA
Sveta družina
27. 12. 2020

cerkev/ duh.

sv. Maver
Korte
sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

ura mašni namen

8.00
9.00
10.00
11.00
16.00
18.00

Maver 17.00
PONEDELJEK sv.
sv. Maver 18.00
sv. Maver 17.00

TOREK
SREDA
ČETRTEK
Silvester, papež

SVETI VEČER

PETEK

Korte
sv. Maver
Korte
sv. Maver

17.00
18.00
17.00
18.00

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
8. dan † Vera Žlogar
†† iz družine Majerič
za Božji blagoslov, varstvo in vodstvo, za
Tobijevih 18 let, v zahvalo
†† Marija in Karlo Grbec
8.dan † Zora Černetič
†† Albin in Karolina Tul
za mamo

9.00 za duše v vicah
10.00 po namenu, dar Neža
17.00 za srečno novo leto, za blagoslov

Bazilij Veliki in
Gregor Nacianški

sv. Maver

18.00 † Ludvik in †† iz družine Moro

2. NEDELJA
po Božiču

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
9.00
10.00
18.00

SOBOTA

3. 1. 2021

Verouk = Kateheza:
Izola in Korte: Prihodnji
teden so počitnice. Na
sveti večer – Silvestrovo
je drugi sveti večer ponovno
blagoslovite
vaš dom. Pri svetih
mašah ni velke gneče,
čeprav spoštujemo vsa
priporočila. Če želite se
prijavijo k eni sveti maši
po izbiri. Priporočam, da
izberete še kaj več na

sv. Maver 17.00 za †† starše in nonote, dar Jozić
Korte
sv. Maver
sv. Maver

Marija, Božja Mati
NOVO LETO
1.1.2021
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za župnijsko družino
v zahvalo
za zdravje, Spomenka
v čast svetemu Antonu za družino Jurić

Pisarna.: Uradne ure bodo v Soboto,2. 1. 2021 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. Da smo le
prijazni. Predlagam pa, da elektronsko komuniciranje čim bolj uporabljate, da se v teh
tesnobnih časih malce razbremenimo.
Prosim, če darove zame osebno in 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.
Po novi uredbi so svete maše spet javne, z omejeno udeležbo, v Kortah 4 osebe/družine
v Izoli 20 oseb/družin. Doslej smo imeli več svetih maš, pa vsaj v Izoli nobena ni bila
zapolnjena. V obeh župnijah je bila tudi inšpekcija, ampak ni bilo nič narobe.
Vprašanje: Kdo so sveta družina? a) Oče, Sin in Sveti Duh; b) Adam, Eva, Kajn in Abel; c) Papež, škofje in duhovniki;
d) Jezus, Marija in Jožef.

portalu: http://sku.rkc.si / in https://portal.pridi.com/ .
BIRMANCI! Naredite kaj, da se spomnite da se pripravljate na ta zakrament
potrditve v veri. In to kar ste naredili zapišite.
Prvoobhajanci: V četrtek pred božičem smo imeli sveto mašo. Zelo sem vas bil

vesel. Škoda ker ni bilo mogoče peti in si stisniti roko. Imate pa blagoslovljenega
Jezuška v domačih jaslicah in v družinah in v srcih.
Prenos svete maše na božični večer je bil zelo ponesrečen, ker se je zvok mešal s
cerkvenim ozvočenjem. Za naslednji dve sveti maši smo se malo naučili in upam ,
da je bilo boljše. Verjamem pa, da ste vsak kjer ste za letošnje razmere vseeno
dobro obhajali božične praznike. V župniji se zelo trudimo, da ne bi širili virusa. Še
vedno imamo svete maše po seznamih, pomeni da se je potrebno naročiti in po
vsaki sveti maši še priložnost za sveto obhajilo, za tiste, ki se udeležite svete maše
preko radija ali ekranov. Tudi za osebno molitev ( skupina je lahko v Izoli do 20
ljudi/družin v Kortah 4 bomo cerkev radi odprli. Molitev je lahko samo v tišini, brez
petja in glasne molitve. Verjamem, da so omejitve dobronamerne, namenjene
temu da se res nihče ne okuži, zboli ali celo umre. Naredili bomo vse, kar je v naši
moči. Za obisk cerkve se poleg tega dobro oblecite, tudi kakšna kapa ne bo odveč,
ker imamo prepih zaradi zračenja. Kdor ima znake bolezni, ali je bil v stiku z
okuženo osebo naj ne hodi v cerkev.
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.

ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI SE JE POTREBNO PRIJAVITI. PRIJAVA
OSEBE/DRUŽINE JE PO TELEFONU, SMS, MAILU … Vsa pravila glede števila,
mask razkuževanja… bomo dosledno spoštovali. Ne samo zaradi inšpekcije –
zagrožena kazen za pravno osebo je štiri tisoč evrov – ampak še bolj, da bi zaščitili
šibke in da bi se počutili varno. V cerkev lahko
vstopi 20 ljudi/ družin (Korte 5). Držite razdaljo
SVETO OBHAJILO:
tudi zunaj, če čakate. Za sveto obhajilo se ni
Vsak sam zmoli kesanje in Oče
treba vpisat. Pozvonite v župnišču, če me ni več
naš pred obhajilom. Pri izhodu iz
v cerkvi. Vsi prisotni pri bogoslužju (tudi glavni
cerkve lahko oddate miloščino in
mašnik) morajo ves čas nositi maske,
si kupite kaj od verskega tiska. K
vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5
obhajil u pristopa 20 vernikov/
metra (razen člani istega gospodinjsva, ki so
družin naenkrat ( v Kortah 5)
lahko skupaj) in si pri prihodu ter odhodu
Sveto obhajilo BOMO DELILI
razkužiti roke.
VSAK DAN PO VSAKI SVETI
Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in
MAŠI. Počakajte, da odidejo
zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij
tisti, ki so bili pri maši.
za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na
Če kdo še potrebuje SVETO
področju verskega oziroma bogoslužnega življenja
SPOVED naj pokliče, da se
župnij. Celotna informacija je na spletni strani SŠK
dogovorimo za dan in uro. Tudi
na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
v Kortah.
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
Cerkev svetega Mavra je
100 0 3185 503.
dobila nova macesnova
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.
Pretekli teden so bili darovi namenjeni osebno župniku.
Nisem še preštel, ampak vtis imam, da nisem dobil nič
manj kot prejšnja leta. Hvala za vašo radodarnost in
skrb. Preko tega zapisa vam stiskam roko in se
zahvaljujem tudi za vse čestitke in dobre želje. V
kriznem času se kaže toliko bolj, kako držimo skupaj. Ta
povezanost med nami je v tem času ključnega pomena,
da odstranimo virus in ohranimo vero.
Molitvene skupine: K molitvi se lahko zbere v Izoli 20
vrata. Pred nami se
oseb/družin v Kortah 5. (Gre za TIHO molitev)
odpirajo tudi vrata v novo
Uro pred sveto mašo in po sveti maši se cerkev zrači in v njej
leto. Za cerkvenimi vrati
naj ne bi bilo skupine molivcev. Kakšen posameznik pa je
vemo kaj nas čaka. Kaj
vedno dobrodošel.
nas čaka v novem letu ne
v Kortah ta četrtek molitev odpade, ker je sveti večer in je ta
vemo. Vstopimo
večer prostor za molitev družina.
pogumno in s prošnjo za
blagoslov
Tisk: Družina, Sveto pismo, sveče za Luč miru iz Betlehema,
kadilo …

Pomemben simbol božiča so jaslice. Kristjani jih
v času tik pred božičem postavljamo po domovih
in cerkvah. Običajno so postavljene do svetih
treh kraljev oziroma do svečnice. V jaslicah so
figure deteta Jezusa, Marije in Jožefa. Poleg njih
so pogosto tudi figure obiskovalcev, o katerih
poroča Sveto pismo: pastirji, angeli, trije kralji
ter živali kot so vol, osel, ovce itd. Slovenske
jaslice so imele častno mesto v kotu za mizo nad
križem, v t. i. »bogkovem kotu«.
Zgodovina: Prve jaslice pripisujejo sv.
Frančišku Asiškemu, ki je leta 1223 ob vrnitvi iz
Svete dežele v Asissiju uprizoril Gospodovo
rojstvo. Ta običaj je postal zelo
NAŠI RAJNI:
priljubljen, žive ljudi in živali pa so
Terezija
Ujhazi,
Bog. Magajne 10., 97 let
sčasoma zamenjale figurice.
Ana Kozlovič, Mirna pot 3, 78 let
Prve jaslice: Umetnost postavljanja
Gospod, daj jima večni pokoj!
jaslic se je razvila v Neaplju v Italiji,
kjer so konec 15. stoletja naredili
prve jaslice iz glinastih figur.
Razširjenost: Karel III. je razširil običaj izdelave jaslic po Španiji in Italiji, od
koder je ta tradicija prišla na Bavarsko in Češko, ter v 18. stoletja postala običaj
skoraj v vseh cerkvah.
Danes: Po domovih jaslice postavljamo na božični večer. Narejene so iz različnih
materialov in velikosti (tudi žive), predstavljajo pa različne prizore rojstva Deteta
Jezusa.

†

In ne pozabimo, da se jaslice bolj moli, kot gleda.
»Tudi če bi bilo dete v Betlehemu tisočkrat rojeno, če ni v mojem srcu, je
vse izgubljeno.«
»Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino, očisti jo vsega zla, ki jo trenutno
razjeda. Pošlji blagoslov na vse ljudi in očisti duha voditeljev, ki jo morajo
voditi v svetosti. Daj, da bo zmagalo dobro zaradi vseh rodov, ki so živeli
sveto, ki so slavili Boga in Mater Božjo. Blagoslovi našo domovino, da jo
bodo vodili ljudje, ki so vredni Božjega usmiljenja. Amen.«
Spoštovani predsedniki, drage Slovenke in Slovenci, državljani Republike
Slovenije, vsem čestitam ob prazniku njene samostojnosti in enotnosti. Bog
blagoslovi Slovenijo.«
Msgr. Stanislav Zore,
ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
POD ČRTO: Sem imel prejšnji večer težke sanje, da sem se okužil. Zjutraj sem si privoščil hitri test: Povohal sem
nogavice od prejšnjega dneva in se zahvali Bogu, da so bile samo grde sanje

