
  

 

 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

2. adventna nedelja 
5.12.2021 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

†† sestre: Marija, Olga, Suzana in Giordana  

†† Nerio, Franc, Marija in Adriano Hrvatin 

obl. † Danica in † Mirko Bosec 

† Marjana Dobravc 

PONEDELJEK 
Nikolaj (Miklavž), škof 

sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
19.00 

za duše v vicah 

za ozdravitev mame 

TOREK. 

Ambrož, škof, c. uč. 

Korte 
sv. Maver 

18.00 
19.00 

8. dan † Emil Jerebica, Cetore 3 
† Tatjana Tota 

SREDA 

Brezmadežno 
spočetje device 

Marije 

sv. Maver 
Korte 

sv. Maver 

9.00 
18.00 
19.00 

za nerojene otroke 
v čast materi Božji za zdravje 
1. obl. † Guerino Ritoša 

ČETRTEK  
sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
19.00 

za duše v vicah 

††  Blaženka in Šime Škarpona 

PETEK 
Loretska Mati Božja. 

sv. Maver 19.00 8. dan † Frančiška Petreš 

SOBOTA sv. Maver 18.00 
obl. † Jože Lavrič 

† Ivan Padar 

3. adventna nedelja 
12.12.2021 

sv. Maver 
 

Korte 
sv. Maver 
 sv. Maver 

8.00 
 

9.00 
10.00 
18.00 

Za Božje varstvo: hčerke vnukov in 

pravnuka 

† Franko Kleva 

†† Jozo, Anka in vsi †† iz druž. Vukelja 

†† Marija in Franc Berce 
 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 10.12. od 8.00 do 10.00.  Veliko zadev lahko uredimo 

po telefonu (031 318 814), mailu (zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4, 6310 

Izola). Dobrodošli tudi v drugem času, ampak ni gotovo da sem doma.  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. V cerkvi je razdalja med verniki 1,5 m. 

družine so lahko skupaj. Vsi udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT 

(preboleli, cepljeni, testirani).  

Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe svoje 

udeležbe v izobraževanju (npr. osnovne in srednje šole), se šteje, da za udeležbo pri sveti 

maši izpolnjujejo pogoj PCT. 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, petek  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      

Meeting ID: 847 2107 5224   ;   Passcode: 643554  
 

Vprašanje:6. decembra je umrl Nikolaj, Kje je bil škof?  a)  v Miri v današnji Turčiji ; b)  v mestu Bari;    c)  v Ljubljani;    
d) v Betlehemu; 
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Advent je čas pretresa. Advent je čas odprtih src. Advent je 

povabilo, da odprem sebe in svoje srce, se pustim dotakniti – 

da najdem otroka namesto kralja, hlev namesto palače, vola 

in oslička namesto plemenitega žrebca. Kdor sprejme Boga 

kot otroka, zanj ne bo ostalo nič več tako, kot je bilo prej. 

Svoje življenje bo gledal z drugačnimi očmi. Kdor ima 

adventno srce, ta gleda s srcem in sliši s srcem 
 

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.  
 

Nocoj je miklavžev večer. Njegova skrita dobrota naj bo prihodnji teden 
nalezljiva 
 

Prvoobhajanci 2022: Vaše priprave na zakrament spovedi in prvega obhajila se 
pri nas letos dogajajo od daleč. Povabljeni pa k sveti maši ob nedeljah, med 
tednom, k zornicam. Noben teden naj ne mine brez svete maše in noben dan 
brez molitve. naučite se molitvice. Kesanje dodajte večerni molitvi – vsak 
večer.  
Birmanci 2023: 6. in 7. razred smo začeli s pripravami za birmo.. Vsak dan večerni molitvi 

dodaj molitev birmanca: Pridi Sveti Duh. Kmalu bo prvo spraševanje ko bo potrebno znati 

to molitev.  
 

Adventna akcija »Otroci za otroke« je del svetovne otroške akcije »Children helping 
children«. V okviru te akcije otroci po celem svetu zbirajo darove za otroke v misijonskih 
deželah. V ta namen so v Misijonskem središču Slovenije izdali Adventni koledar, ki je letos 
posvečen našemu velikemu misijonarju v Zambiji p. Mihu Drevenšku. Koledar je še na 
razpolago v cerkvi.  
P. Miha je resnično prehodil zanimivo misijonsko pot, lahko bi rekli celo »pot misijonske 
preobrazbe« oz. »preobrazbe dojemanja misijonov in misijonarstva«. Iz »klasičnega 
misijonarja«, ki je deloval »sredi ničesar«, se je prelevil v misijonarja »nove 
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evangelizacije«. S tem je tudi nam približal misijonsko delo, ki ni več nekje daleč stran med 
»napol divjimi ljudmi«, ampak nekaj, kar je oz. mora biti del vsakdana vsakega kristjana. 

Ta novi misijonski duh želimo z zgodbicami o p. 
Drevenšku približati tudi svojim otrokom. Misijonarka 
s. Dorica Sever, ki deluje med Inuiti na severu Kanade, 
je namreč nedolgo nazaj zapisala: »Poslanstvo ni neka 
izredna naloga, ki se je Cerkev loti poleg svojega 
običajnega posla upravljanja svetovne ustanove. Ne! 
Poslanstvo je zakoreninjeno v naravi Cerkve; je razlog 
za njen obstoj. ... In to je odgovornost ne le 
duhovnikov in redovnikov, temveč celotnega božjega 
ljudstva, sestavljenega večinoma iz laikov.« Svoje 
razmišljanje nato zaključi, da »v današnjih dneh 
periferije, o katerih govori papež, morda niso daleč. 
So povsod okoli nas, v osrčju naših mest ali celo naših 
družin, in na teh ne tako oddaljenih obrobjih smo 
izzvani, da nadaljujemo Jezusovo sočutno 
poslanstvo.« 
Koledarju je priložen kartonski hranilnik – »misijonski 

šparovček« –, v katerem lahko otroci zbirajo denar za otroke v misijonih. Hranilnik z 
zbranimi darovi otroci naj prinesejo v domačo cerkev pred jaslice. Ta datum si lahko 
vpišejo na šparovček. Če zaradi pandemije to ne bo mogoče, lahko dar svojih otrok starši 
nakažejo na račun Misijonskega središča Slovenije, ki je naveden na zadnji 
strani Adventnega koledarja. Zbrane darove bo Papeška misijonska družba svetega 
otroštva namenila izključno za potrebe otrok in mladostnikov v misijonih. Lanskoletni 
darovi, ki so jih otroci zbrali v tej akciji, v višini 65.845,09 evra, so bili namenjeni potrebam 
otrok v Afriki, in sicer v državah Niger ter Gvineja Bissau. 
 

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. 
 

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.  
 

Bolniki: Pred božičem bi rad obiskal tiste, ki ne morete v cerkev, pa si želite prejeti sveto obhajilo, 
zakrament spovedi in bolniško maziljenje. Za obisk se je potrebno dogovoriti, ker zaradi okužb in 
nevarnosti prenosa virusa ne bom hodil iz hiše v hišo. Če si želite obisk duhovnika, naj vas ne bo 
strah poklicati in se dogovoriti.  
 

Spoved pred božičem: Prihod pomembnega gosta pripravimo tako, da uredimo naše hiše in jih 
primerno okrasimo. Predvsem pa je potrebno urediti srce in tam pripraviti prostor za Jezusa. 
Duhovniki smo pred Božičem na razpolago za zakrament spovedi. Redno ob petkih in ob nedeljah 
kolikor je mogoče pred mašo. Še lažje je, da za spoved pokličete, da uskladimo čas. Advent je 
pomemben za naša srca, da obnovimo prvotno ljubezen do Boga in bratov.  
 

Pevske vaje Izola:  
 

Blagoslov doma: Predvsem v župniji Korte v adventu in v božičnem času duhovniki 

obiskujemo domove, blagoslavljamo družine  in obiščemo župnijo, tam kjer župnija živi. 

Če se čutite da lahko, smo vam duhovniki na razpolago, da nas povabite na adventni ali 

božični blagoslov. Dogovorite se za termin, ko je večina družine doma. Hvala tudi za letni 

dar duhovniku, ki ga običajno izročite ob blagoslovu. Domove bosta blagoslavljala 

predvsem g. Luka in g.  Matjaž iz Sečovelj. Župnik Janez bom tudi vstopil v kakšen dom, 

če in ko bom imel kaj časa 
 

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.  
 

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.  
 

Naši škofje vabijo k spremljanju neposrednega prenosa molitve in svete maše za zdravje in 

konec epidemije na praznik Brezmadežne, 8. decembra, iz cerkve svetega Jožefa v 

Ljubljani. Ob 18.30 bo molitev rožnega venca in ob 19.00 bo somaševanje vodil predsednik 

škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Sveto bogoslužje se 

bo neposredno prenašal v programu Radia Ognjišče, na spletni strani, FB profilu in 

YouTube kanalu Radia Ognjišče ter v programu TV Exodus in Tv Golica. 
 

Tisk: Imamo novo številko Družine in Ognjišča. Marijanski koledar je 2,50€.  
 

Razpis: še danes 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: Otroci so v šoli dobili domačo nalogo: “Opiši v sto besedah kako ste preživeli vikend”.  Mali Jožek je napisal: 
Ta vikend smo se nameravali odpeljati z družino k teti.  Naložili smo se v avto in ta nikakor ni hotel vžgati. Žalostno smo šli iz 
avta, razen očeta ki je ostal pri avtomobilu in izrekel ostalih 60 besed, katere niso primerne za mojo nalogo.  

† 
 

NAŠI RAJNI:  
Frančiška Petreš, Elvire Vatovec 3, 85 let 

Jožef Krečič, Šared 23c, 76 let 
 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
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