SVETI MAVER – KRISTUS KRALJ
dan / god

cerkev/ duh.

ura

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
SVETI MAVER,
MUČENEC

21.11.2021

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

8.00
9.00
10.00
18.00

PONEDELJEK

sv. Maver

19.00

Korte

18.00

sv. Maver

19.00

Andrej Duhg-Lac in
vietnamski mučenci

sv. Maver

19.00

ČETRTEK

sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver
sv. Maver

8.00
19.00
8.00
19.00
8.00 za ††, naj počivajo v miru in prosijo za nas

Cecilija, devica, muč..

TOREK.

Klemen I., papež, muč.

SREDA
Katarina, mučenka

PETEK
SOBOTA

Modest in Virgil, škofa

1. adventna nedelja
NEDELJA
KARITAS

28.11.2021

Korte

sv. Maver
Korte
sv. Maver
sv. Maver

18.00
8.00
9.00
10.00
18.00

mašni namen

†† starši Angelo in Josipa Matijašič
v čast Materi Božji od zdravja, H. in M.
za župnijsko družino – v č. sv. Mavru
† Mahajnc Franc
† Boris Vočanec in vsi †† Vočanec
v zahvalo za naše duhovnike
†† Jeličič, Mejak, Kaligarič in Depase,
Cetore 19a
8. dan † Marčela Vatovec, Postojnska 11
† Tatjana Tota, dar sodelavke karitas
za Majo in družino
za žive in †† Kobalove
† Nadal Rodela
obl. † Ivuša Kljajić, †† Mijat in Tomo
za nerojene otroke
8. dan † Mirko Maglica, Prol. br. 14
vsi †† iz družine Kleva in † Rudolf
po namenu - Zupan
namesto sveč za moje pokojne, Ivanka
†† Ana in Alojz Grbec, Korte 48
30. dan † Bianka Slama, Pod vinogradi 9
†† Tončka Trajbar in Branko

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 26.11. od 8.30 do 10h. Veliko zadev lahko
uredimo po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv.
Mavra 4, 6310 Izola). 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. Starostna meja za tiste, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT je
12 let. 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 ponedeljek,
torek, sredo zvečer in v soboto zjutraj in v nedeljo ob 10h se lahko k maši v Izoli
povežete po zoomu: Na zoomu izklopi mikrofon! Vesel bom, če se pojaviš s sliko,
ker te vidim med verniki.
https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09

Meeting ID: 847 2107 5224 ; Passcode: 643554
Vprašanje: Pred nami je teden Karitas. Kateri je najboljši prevod latinske besede Caritas? a) Ljubezen; b) sočutje;
c) pripravljenost za pomoč; d) usmiljenje
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Letos bomo adventni čas
začeli z bogoslužjem luči, ki
mu rečemo tudi lucernarij.
Zbrali se bomo na
predvečer prve adventne
nedelje, kjer bomo preko
Božje besede ter simbola
luči skupaj obudili vero v
Jezusa Kristusa, ki je edina
resnična luč za vsakega
človeka. Med bogoslužjem
bo tudi blagoslov adventnih
venčkov.
Verouk = Kateheza: NA DALJAVO: Prihodnji teden bo verouk na daljavo.
Pomeni, da bodo kateheti poslali gradiva, ki jih boste predelali sami ali s
pomočjo vaših staršev, nonotov, če je potrebno lahko od daleč vključite tudi
župnika, redovnice ali kateheta od vašega otroka. Nekatere veroukarje bomo
povabili na zoom. 7. 8. in 9. razred se dobimo ob uri, ko je verouk na zoomu
kot že prejšnja dva tedna. Upam, da ste ob vpisu v letošnji letnik verouka vsi
oddali mail naslov za informacije. Kljub temu se lahko zgodi kakšna napaka.
Če otroci ne dobijo nobenega obvestila boste vedeli, da je nekaj narobe.
Kontaktirajte vašega kateheta ali župnika. Kateheza za družino in za odrasle je
objavljena tudi na SKU (slovenski katehetski urad): V tem primeru so lahko v
pomoč predlogi za osnovnošolsko katehezo. Na voljo je tudi predlog za življenje
evangelija v družini.
Priporočamo, da se v zvezi z vero vsak teden nekaj
zgodi. V prihodnjem tednu izdelajte adventni venček.
Skupnega izdelovanja ne bomo imeli. Adventni venček
lahko prinesete zvečer v soboto ali v nedeljo k eni od
svetih maš, za blagoslov.
Do prihodnje nedelje bo torej potrebno izdelati
adventni venček in v tem tednu bo treba kaj darovati za
uboge, ker je teden Karitas.
Miklavž je sporočil, da bo tudi letos prišel. V noči pred svojim godom bo obiskal
vse pridne otroke in jih obdaroval – na skrito, medtem ko bodo spali. Miklavž
gleda in ve, kaj otroci potrebujejo. Rad dobi njihova pisma. Lahko svoja pisma
ali risbice za Miklavža prinesete tudi župniku. V cerkvi letos ne bo zbiral otrok.

Prvoobhajanci 2022: K prvemu obhajilu lahko pristopijo otroci, ki so v tretjem
letniku verouka. Tisti, ki obiskujejo tudi vsaj tretji razred v šoli. Redne priprave
na prejem zakramenta imajo pri verouku. Posebne priprave imamo v adventu
in postu. Letos ne bomo imeli posebnega srečanja na prvo adventno nedeljo.
Pridite k sveti maši in prinesite vaš adventni venček k blagoslovu.
Med prvoobhajance se lahko pri župniku prijavijo tudi otroci iz višjih razredov.
Birmanci 2023: 6. in 7. razred smo začeli s pripravami za birmo.. Za enkrat je nujno, da v
liturgični zvezek zapisujete vse, kar spada k življenju po veri. Biti kristjan v današnjem
svetu je izbira in poklic. 7. razred se dobimo na zoomu ob uri, ko je običajno verouk. Če ne
bo navodil preverite po mailu pri Valentini ali pri župniku, da se niso vaši podatki kje
zataknili.
Pevske vaje Izola: Čestitke ob prazniku svete Cecilije. Kdor poje, moli x2 na kvadrat.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Imamo tudi uro molitve pred Najsvetejšim ob četrtkih pred sveto mašo. Tudi za molitvene skupine
velja pogoj: PCT, maska in razdalja.
Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju tudi v Kortah.

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.

Vsakega, ki vstopa v cerkev moramo preveriti. Prosim člane ŽPS in druge prijazne ljudi, za
pomoč pri tem delu. Olajšajte sebi in drugim življenje s tem, da boste to, kar se mora,
naredili z veseljem. Na tem mestu se opravičujem vsem, ki smo vas z zahtevo po
doslednem izpolnjevanju pogojev spravili v slabo voljo. Opravičujem se tudi vsem, ki ste bili
na cerkvenih vratih in gledali pogoje pa ste doživeli plaz obsojanja in negodovanja. Gospod
nam je dal ta svet, ki je trenutno zelo ogrožen zaradi virusa in zaradi razdeljenosti med
ljudmi. Poskusimo v tem svetu narediti kar največ dobrega za naše brate in sestre in
poskusimo odpuščati, kakor je Gospod nam odpustil.
PREBOLELOST: Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z dokazilom o pozitivnem
rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni.
CEPLJENJE: Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali
cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.
TESTIRANJE: Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa
ne starejši od 48 ur. Samotestiranje velja za šolske otroke. Otroci do 12 leta ne potrebujejo
potrdil. Hvala vam, da z odgovornim načinom življenja, s spoštovanjem vladnih odlokov za
zajezitev širjenja okužb in bolezni in z upoštevanjem določil naših škofov za varovanje in
ohranjanje zdravja, izražate ljubezen in spoštovanje do sebe in bližnjega.
Ker Covid čas ne bo hitro minil, res prosim za odgovorno obnašanje, pa tudi za pomoč pri
zagotavljanju varnosti in enakosti vseh, ki smo v cerkvi.

V cerkvah smo odstranili trakce na vsaki drugi klopi. Zdaj že vemo kaj je razdalja
med ljudmi oz mehurčki. Če se bo izkazalo potrebno, bomo trakce spet namestili.
Razporedite se po celi cerkvi.
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.

†

NAŠI RAJNI:
Mirko Maglica, Prol. br. 14, 77 let
Marija Bordon, Ulica ob starem zidovju
10a, 91 let

Gospod, daj jima večni pokoj!

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.

Tisk: Imamo novo številko Družine. Marijanski koledar je 2,50€. Pevci ga vzemite
brezplačno, kot dar ob prazniku svete Cecilije.
V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 3. do 5.
decembra. Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu.
Adventne duhovne vaje v vsakdanjem življenju: »Da vam dam prihodnost in upanje«
Način: vsakodnevna osebna molitev z Božjo besedo. Tedensko srečevanje v skupini s
podelitvijo molitvenih izkušenj ter z napotki za molitev. Možnost osebnih pogovorov z
molitvenim spremljevalcem. Od 25. 11. 2021 do 10. 1. 2022. Na zoom povezavi. INFO IN
PRIJAVE: sestra Polona Švigelj / pikapolo7@gmail.com / tel. 031 472 201

Teden Karitas: Letošnje geslo »Srce, ki sprejema«, nas nagovarja k temu, da smo kot
sodelavci Karitas zavezani, da sprejemamo, poslušamo, slišimo in pomagamo. Potrebno je
sprejemati otroke in njihove starše, ki se zaradi kakršnih koli razlogov znajdejo v stiski,
ostarele in bolne, ki so v teh časih osamljeni, tako po domovih za ostarele, kot tudi doma.
Migrante, ki iščejo boljše življenje v tujih deželah, brezdomce, ki so zaradi različnih stisk
ostali brez doma.
Poiskati in sprejemati je potrebno tudi tiste, ki si zaradi sramu ne upajo prositi za pomoč.
Darovano srce, drage sodelavke in sodelavci je tisto, ki na marsikateri otroški obraz prikliče
nasmeh, na marsikateri obraz staršev pride iskrica v oči, ker je življenje tudi za njih lahko
lepše, na zgubani obraz ostarelih, ker čutijo človeško toplino in bližino in na vse migrante
in brezdomce, da imajo možnost dni preživeti na toplem in v mirnem okolju.
Hvala drage sodelavke in sodelavci, da darujete svoje srce in sprejemate srca drugih v naši
Škofijski karitas Koper. Verjamemo, da je več kot 1.500 družinam in 1.000 posameznikom
v naši škofiji toplo pri srcu, saj čutijo vašo toplino in čutijo da imate Srce, ki sprejema.
Svete maše na Ponikvi, ki bo v sredo 24. 11. 2021 ob 13:30 in bo neposredno prenašana
preko TV Golica in RTS Maribor ter tudi preko spleta. Vodil jo bo nadškof msgr. Alojzij
Cvikl, somaševal pa bo škof msgr. dr. Maksimiljan Matjaž.
Vabimo tudi k ogledu dobrodelnega koncerta Klic dobrote za družine v stiski, ki ga bosta
isti dan ob 20h prenašala RTVSLO in Radio Ognjišče.
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.
POD ČRTO: Ali veš, da je voda za življenje na zemlji najpomembnejša? … Seveda saj brez vode niti kave ne moreš skuhati.

