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2. adventna nedelja

5.12.2021

mašni namen

namesto sveč za moje pokojne, Ivanka
†† Ana in Alojz Grbec, Korte 48
30. dan † Bianka Slama, Pod vinogradi 9
†† Tončka Trajbar in Branko
za nerojene otroke
† župnik Andrej Sedej
za župnijsko družino
v zahvalo Bogu
† Ana Zavec, dar mol. skupina Božjega
usmiljenja
v zahvalo za 88 let
8. dan † Franc Škrlec, Drev. 1. maja 6
v čast Materi Božji, za vse v pričakovanju
za duše v vicah
†† Ana, Viktor in Dominik Hrvatin
za duše v vicah
† Avrelijo Morgan
za župnijsko družino
v zahvalo za otroke, za vnuke in za vse
†† sestre: Marija, Olga, Suzana in
Giordana
†† Nerio, Franc, Marija in Adriano
Hrvatin
obl. † Danica in † Mirko Bosec
† Marjana Dobravc

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 3.12. od 8.00 do 9.30. 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 torek, sredo 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
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Zahvaljujemo se ti, Bog, naš stvarnik.
Uredil si dneve in leta in nas spremljaš v
dobrih in hudih časih. V tem času
adventa pa nas vabiš, naj bomo čuječi v
pričakovanju tvojega prihoda.
Ko se je dopolnil čas, si poslal svojega
sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Oznanjal je prihod tvojega kraljestva
miru in pravičnosti. Ozdravljal je bolnike,
slepim je odpiral oči in prinesel blagovest ubogim.
Vsem, ki vate zaupajo, si podaril Svetega Duha, da bi postali luč, ki sveti
obupanim in potrtim.
Polni zaupanja pričakujemo prihod tvojega Sina in se pripravljamo na
praznik njegovega rojstva. Zato te prosimo: Blagoslovi ta venec, ob
katerem se bomo zbirali v adventnem času. Naj v naših srcih zasije luč
tvojega odrešenja ter prežene temino dvomov in obupa. Utrdi med nami
vez edinosti, da bomo živeli v tvoji ljubezni. Obudi v nas hrepenenje po
večni sreči in naredi iz nas orodje svojega miru. Za to te prosimo po
Kristusu, našem Gospodu.
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. 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.
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.

Meeting ID: 847 2107 5224 ; Passcode: 643554

Prvoobhajanci 2022: Pridite k sveti maši in prinesite vaš adventni venček k
blagoslovu.

Vprašanje: Danes prižgemo adventni venček in ob njem molimo. Koliko sveč gori na prvo adventno nedeljo? a) 1;
b) 2 ; c) 3; d) vse štiri;

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.

Slovenski škofje pozivamo vse katoličane, da v času
zaostrenih epidemioloških razmer dosledno
uresničujejo ukrepe za zaščito zdravja. Zelo zahtevne
zdravstvene razmere v Sloveniji terjajo od vsakega od
nas odgovorno ravnanje.
Zato škofje vabimo vernike, da okrepijo molitev za
konec epidemije; spoštujejo vladne odloke, priporočila
NIJZ in zdravstvene stroke za omejitev širjenja bolezni
COVID-19; se po posvetovanju s svojim osebnim
zdravnikom cepijo ter se v primeru, da imajo
medicinsko oziroma primerno zdravstveno izobrazbo in niso zaposleni v zdravstvenih
ustanovah (npr. upokojenci), odzovejo pozivu za pomoč v bolnišnicah.
Ob tej priložnosti izražamo naše iskreno sožalje vsem svojcem bolnikov, ki so izgubili
življenje zaradi bolezni COVID-19. Škofje skupaj z vso Cerkvijo molimo za zdravje vseh
hospitaliziranih in drugih bolnikov, ki se bojujejo s posledicami okužbe s koronavirusom.
Vsem zdravstvenim delavcem in drugim ustanovam se zahvaljujemo za opravljeno delo v
tej veliki preizkušnji, ki je prizadela naš narod in ves svet.
Pred nami je adventni čas, čas pričakovanja in priprave na praznovanje Jezusovega rojstva.
Od vsakega od nas je odvisno, kako bomo lahko praznovali božične praznike. Storimo vse,
kar je v naši moči, da bo epidemije čim prej konec ter bo božič dan Božje bližine vsakemu
človeku.
Škofijska gimnazija Vipava vabi učence, njihove starše in druge zainetersirane na
dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 11. 12. 2021, z začetkom ob 9.00. Preko povezav,
ki bodo objavljene na www.sgv.si, boste lahko na daljavo vstopili med dijake. Ta
dan bo v šoli in dijaškem domu
skoraj običajen šolski dan.
NAŠI RAJNI:
Pevske vaje Izola: v petek

†

Franc Škrlec, Drev. 1. maja 6, 82 let
Emil Jerebica, Cetore 3, 84 let

Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši
pripravlja molitev Molitvena skupina
Gospod, daj jima večni pokoj!
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.

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.
Razdalja med verniki in mehurčki je vsaj 1,5 metra.
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.
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.

Na Svetopisemski družbi Slovenije smo pripravili adventno akcijo z naslovom Zakaj ti si
moje upanje, o Gospod.
Vsak dan bomo pošiljali zvočni posnetek svetopisemskega odlomka in kratko spodbudo na
e-mail prijavljenih udeležencev adventne akcije.
Več informacij in prijavo najdete na tej strani: https://www.svetopismo.si/adventnaakcija-ti-si-moje-upanje-gospod/
Letošnji 31. dobrodelni koncert Klic dobrote za družine v stiski, ki je potekal v sredo, 24.
novembra 2021, je ob neposrednem prenosu na TV SLO – I. programu, Radiu Slovenija in
Radiu Ognjišče pred televizijske ekrane in radijske postaje privabil ljudi, ki imajo radi
glasbo in željo po pomoči sočloveku v stiski. Tudi letos je bil glavni namen dobrodelnega
koncerta zbiranje sredstev za pomoč slovenskim družinam v stiski, za kar se je do konca
koncerta zbralo 217.950 EUR. Akcija zbiranja za družine v stiski se bo nadaljevala do
konca leta.
Koncert je potekal pod geslom »SRCE, ki sprejema« in nas opomnil na osnovno človeško
potrebo po bližini in sprejetju v naši različnosti in dostojanstvu. Z današnjim Klicem
dobrote smo se po besedah predsednika Karitas, nadškofa Alojzija Cvikla, odpravili k
družinam v stiski in poiskali pot do njihovega srca, ki je velikokrat obteženo s skrbmi in
negotovostjo.
Slovenska karitas se zahvaljuje vsem dobrotnikom, podjetjem in posameznikom, ki so
odprli svoje srce za družine, ki jim Karitas pomaga v različnih programih pomoči. Njihovi
darovi se bodo dotaknili 20.000 družin po vsej Sloveniji. V prihodnjih tednih in mesecih
jim bodo v njihove domove prinesli toplino in konkretno pomoč v obliki hrane, plačila
najnujnejših položnic in potrebščin.
Tisk: Imamo novo številko Družine in Ognjišča. Marijanski koledar je 2,50€.
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.
Razpis: V prihodnjem tednu se lahko župniku prijavite prostovoljci za izdelavo cerkvenih
jaslic v Izoli. Prihodnjo nedeljo bomo žrebali tistega, ki mu bomo zaupali to lepo delo.
Kdor se ne prijavi na ta razpis, nima pravice potem karkoli popravljati in kritizirati. Pohvale
izdelovalcem jaslic in župnijskim sodelavcem so pa dovoljene kadarkoli in kjerkoli.
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: Gospod župnik, mene je tako strah. Kaj lahko storim, da me ne bo več strah. – Ugasni televizijo

