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mašni namen
†† Jordan Prodan; Milan Skrgat in †† iz družin

†† Marija, Mihael in Just Felda
† Ana Kozlovič
† Ljudmila Božič
†† Simčič Markočič Danilo in Ive
† Valerij Tul in starši
30. dan † Franc Škrlec
1. obl. † Frane Ivančič in † Dinka
po namenu
8. dan † Marija Glavina, IX . korpus 2
8. dan † Gabrijel Lozej, Rožna pot 2
†† Albin in Karolina Tul
† Franc in vsi †† Lutar
Za župnijsko skupnost
Za župnijsko družino
za izolske duhovnike, žive in pokojne
30. dan † Emil Jerebica, Cetore 3
† Amalija Šau
za ozdravitev moje mame
za župnijsko družino
† Rupnik Alojz in vsi †† Rupnik
†† Ivanka in Jože Jankovič; †† Franc in
Marija Granduč
†† Palčič

18.00 8. dan † Franc Filipčič, Zadružna 1
18.00 †† Marija in Karlo Grbec, Korte 63
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†† starši, Nožed 4
†† Giordana in Giordano Lakošeljac
v čast Materi Božji za zdravje
v zahvalo in za duhovne poklice
po župnikovem namenu
v čast Materi Božji za zdravje, Korte 28
† Tatjana Tota, dar sodelavke karitas
za župnijsko družino
† Franc Škrlec
v zahvalo za 90 let
† Anton Podrepšek
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Dragi bratje in sestre!
Človeška ribica se je nekoč pred milijoni let odločila, da bo živela v temi kraških
jam. Potem so njene oči zakrnele. Zdaj se človeške ribice že rodijo z zakrnelimi
očmi in si sploh ne želijo več svetlobe. Ob letošnjem Božiču vam voščim, da se
ne bi sprijaznili s temo. Da bi se vsaj trenutek na praznik prepustili Božji luči.
Da bi zahrepeneli po srečanju z Lučjo. Da ne zakrnijo oči srca za vas in za
naše zanamce. Uredite si Božič tako, da bo v njem nekaj svetlega, mirnega,
hvaležnega, Božjega. Skupaj z vami poklekujemo k vašim jaslicam…
Sestre uršulinke, duhovnik Luka in župnik Janez
Cari fratelli e sorele !
Forse mai come quest’anno
sentiamo il bisogno di una
compagnia.
La regola del distanziamento ci
ha fatto riscoprire l’esigenza
insopprimibile delle relazioni e
abbiamo compreso più
profondamente l’importanza di
un abbraccio, di una stretta di mano, di un bacio.
Nell’incarnazione Dio si fa vicino, nostro compagno di viaggio. Così l’umano è
abitato da Dio, da una presenza d’Amore che ha messo la sua tenda dentro di
noi. La Luce eterna è qui per illuminare le tenebre; il bambino adagiato nella
mangiatoia, povero e inerme, nasconde nella sua debolezza, la forza e la
potenza dell’Amore che non teme il sacrificio.
Il mistero del Natale porti Speranza a tutta la nostra comunità: sopratuto a
quanti vivono nel dolore e nella malattia; a quanti sono stati colpiti dalla crisi;
Buon Natale di vero cuore a tutti voi!
Il bambino di Betlemme, luce per il mondo, porti la pace vera nelle vostre case,
giunga abbondante a chi ha maggiormente bisogno di consolazione e di
speranza.
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.

Vprašanje:V adventu pričakujemo Božič. Kdo je najpomembnejši mož v zgodovini, katerega prihod praznujemo s
praznikom božiča? a) Miklavž ; b) Božiček; c) Dedek Mraz; d) Jezus;

Pisarna: Uradne ure bodo v petek 24.12. od 8.00
NAŠI RAJNI:
do 10.00. Veliko zadev lahko uredimo po
Marija
Glavina,
IX korpus 2, 89 let
telefonu (031 318 814), mailu
Franc
Filipčič,
Zadružna
1, 89 let
(zupnija.izola@rkc.si) in pošti (Trg sv. Mavra 4,
Ada
Zornada,
Južna
c.
2,
86 let
6310 Izola). Dobrodošli tudi v drugem času,
ampak ni gotovo, da sem doma.
Gospod, daj jim večni pokoj!
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. Na Božič, Novo leto in ob nedeljah
ob 10h se lahko v Izoli povežete po zoomu:

†

https://us02web.zoom.us/j/84721075224?pwd=NHpQdGwzRmo4U2h0WXdhZEZSYkVmUT09

Meeting ID: 847 2107 5224 ; Passcode: 643554
Poglejte kdaj in kje so svete maše, da ne boste prišli na koncu ali pred zaprto cerkev!
Verouk = Kateheza: Kateheza dobrega pastirja bo v živo

5. in 6. razred: Spoved bomo imeli v ponedeljek 20. 12.
ob 16h. Ob 17h bomo imeli našo adventno sveto
mašo. Toplo se oblecite ker bomo uro in pol v
neogrevani cerkvi.
3. razred bomo imeli srečanje prvoobhajancev in
staršev to nedeljo ob 9h.
2. razred 7. 8. in 9. imate podaljšane počitnice, da se
boste v miru pripravili na Božič.
Za Božič in v času počitnic se otroci nad 6 let lahko
udeležijo svete maše, če opravijo samotestiranje ali
imajo potrdilo o cepljenju oz. prebolelosti. Negativen test potrdijo starši ali
skrbniki s podpisom: Ime priimek in datum rojstva otroka, Kraj in ura
samotestiranja. Podpis, naslov in telefonska številka staršev ali skrbnika.
Med božičnimi počitnicami odpade verouk za vse.
Za katehezo v vseh razredih lahko pogledate tudi: predlogi za osnovnošolsko
katehezo. Na voljo je tudi predlog za življenje evangelija v družini.
Prvoobhajanci 2022: se dobimo v živo v župnišču skupaj s starši v nedeljo 19.
12. ob 9h. Pogoj PCT. Velja tudi samotestiranje. V sredo verouk odpade.
Vaše priprave na zakrament spovedi in prvega obhajila se pri nas letos
dogajajo v družini. Starši pripravljajo svoje otroke na prejem zakramentov.
Seveda iz ozadja podpiramo kateheti in župnik z župnijo. Povabljeni 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. V Liturgičnem zvezku opišite, kako ste organizirali v domači družini
praznovanje svetega večera. Vestno zapisujte tudi druga družinska praznovanja, morda
obhajate devetdnevnico pred Božičem in seveda vsako udeležbo pri sveti maši, v živo ali s
pomočjo medijev.
Molitvene skupine: Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev Molitvena skupina Božjega usmiljenja.
Ob četrtkih imamo uro molitve pred Najsvetejšim eno uro 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.
Spoved pred božičem: Duhovniki smo pred Božičem na razpolago za zakrament spovedi. Danes na
4. adventno nedeljo bova spovedovala ob 17h oba z Lukom. Potem vse dni do četrtka bo duhovnik
na razpolago za spoved dobre pol ure pred sveto mašo, če bo potrebno tudi več, a raje pokličite. Še
vedno velja, da lahko za spoved pokličete, da uskladimo čas. Advent je pomemben za naša srca, da
obnovimo prvotno ljubezen do Boga in bratov.
Pevske vaje Izola: bodo v sredo

Za vstop v cerkev: Pogoj PCT. Zaradi potrebe po razdalji je možno da bo ob
glavnih božičnih mašah zmanjkalo prostora. Toplo se oblecite, če boste
morali biti pri sveti maši zunaj cerkve na zvočniku.
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.
Na četrto adventno nedeljo je miloščina za semenišče. Priporočamo.

Pri vseh mašah za Božič je ofer za župnika. Tudi letos ne bomo podajali rok. Niti ne bo čaja
in vina za postrežbo po maši. Dar za župnika oddate v enega od nabiralnikov. Namenski
nabiralniki so za tisk, za misijone in za Karitas. Na mizi s tiskom vas bo počakal
Koledarček za leto 2022, kar pomeni, da se vam življenje in članstvo v naši župniji podaljša
še za eno leto. (malo za hec). Dar župniku lahko tudi nakažete na osebni račun. Prisrčna
hvala za vse vaše darove, ob Božiču in raznih drugih priložnostih.
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€. Nabavil sem kar nekaj
novih knjig, primernih za adventno in božično prebiranje. Imamo tudi križe iz Oljčnega lesa
in jaslice.
Priložnost za tiste, ki mislite na poroko v letu 2022.
V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 7. do 9. januarja.
Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu:
pripravanazakon@ignacijevdom.si. Več informacij o pripravi je na spletu.
POD ČRTO: »Mojega otroka že ne boste cepili.« ( Magda, 77 let, o sinu Zvonkotu 50 let.)

