
1. adventna nedelja 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 2. 12. od 8.00 do 10h. Uradne ure objavljam za 

to, ker sem takrat sigurno v pisarni in lahko tudi takrat po telefonu naročite svete 

maše in druge zadeve. Marsikaj lahko uredite kar ob sveti maši.  

Danes je nedelja Karitas. Miloščina je v celoti za Karitas.  Karitas je organizacija v 

Cerkvi, kjer se organizirano pomaga Mnogi podpirate karitativno delo v župniji z 

darovanjem materialnih in denarnih sredstev. Drugi podarjate svoj čas, svoja znanja 

in svoje talente. Mnogi pomagate tudi kot sosedska pomoč. Vse to je karitas, je 

ljubezen, ki deli tisto kar ima, brez da bi pričakovala druge zahvale, kakor zavest, 

da vršim Božjo sveto voljo. Hvala vsem, ki ste in ker ste karitativni. 

Danes pri vsej svetih mašah blagoslavljamo adventne venčke. Hvala vsem, ki ste 

pomagali pri pripravi adventnih venčkov. Poskusili smo jih izdelati čim lepše in 

čim bolj preprosto za majhne stroške. Prodajamo jih za prostovoljne prispevke, ki 

bodo namenjeni za naše posvojene otroke v Kambodži.  
 
 

Vprašanje: V sredo je god svetega Jezusovega apostola Andreja. Sveti Andrej je umrl mučeniške smrti na križu. 

Kakšne oblike je bil Andrejev križ?  a)  †;      b) X;    c) Y ;    d)  M 
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ADVENTNI KOLEDAR 2022 
 
Rdeča nit letošnjega adventnega koledarja je 
molitev otrok za otroke. V prvem delu 
koledarja je predstavljeno življenje mlade 
Francozinje blažene Pauline-Marie Jaricot, ki 
je v začetku 18. stoletja v Lyonu ustanovila 
več velikih misijonskih pobud. Drugi del 
koledarja pa je namenjen pričevanjem 
slovenskih misijonarjev o tem, kako oni danes 
v misijonih molijo z otroki in kako jim molitev 
pomaga pri njihovem misijonskem delovanju. 
 
Otroci lahko danes dobijo svoj izvod 
adventnega koledarja. Uporabljajte ga za 
pomoč pri domačem bogoslužju v adventnem 

času. Vzgajajmo otroke za dobroto in naj kaj dobrega storijo tudi v domačem 
okolju in med vrstniki in sosedi. Otroci in vsi smo povabljeni da delujemo 
misijonsko. Najučinkovitejša je govorica dobrote.  
Ker se letos začne advent zelo zgodaj, bi bilo manj učinkovito, če bi šele na 
Miklavža delili adventne koledarje. Vzemite jih že danes ali med tednom pri 
verouku.  
 

 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden 
verouk za vse skupine. Vabljeni še h kakšni 
adventni sveti maši med tednom. 
 

ADVENTNI VENČKI: približno 100 rok smo imeli na 
razpolago za izdelavo adventnih venčkov. Vaš dar ob 
nakupu venčka bomo namenili pokritju stroškov za 
kupljene materiale. Vse kar bo več bomo dali za 
šolnino in riž za naše posvojene otroke v Kambodži. 
Materiala je za 5 evrov.  
 

Pevska vaja za otroke: Na prvo adventno nedeljo, 27. 

novembra, vabimo k pevski vaji ob 9.00 vse otroke in 

njihove družine, da se bomo pripravili na sodelovanje 

pri sveti maši ob 10.00. 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

1. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
27. 11. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

za župnijsko družino 

za žive in †† pevce v Kortah 

†† Frantar 

†† iz družine Brnobič 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 
8. dan † Lučana Paliska, Koprska 15 

†† Jože in Marija Bordon 

TOREK. 

Korte 
sv. Maver 

 

17.30 
19.00 

 

†† nonoti in strici Zankolič in Radin 

8. dan † Ljubo Bizjak,  

† Nevio Tripar 

SREDA  
Andrej, apostol 

sv. Maver 
sv Rok 

 

8.00 
19.00 

 

† župnik Andrej Sedej  

†† Jerica in Marjo Galop 

† Ruth Van der Steene 

ČETRTEK 
sv Maver  
sv. Maver 

8.00 
19.00 

Za nerojene otroke 

†† Marjo, Angel, Silvo in Rožana 

prvi PETEK  sv. Maver 19.00 
8. dan † Otavio Smokovič, senčna ulica 7 

v zahvalo za 89 let 

prva SOBOTA  sv. Maver 18.00 
†† Gojak in Zafred 

† Silvio Antonac 

2. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
4. 12. 2022 

sv. Rok  
Korte 

 
sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 

 
10.00 
18.00 

†† iz družine Valantič 

†† Marija in Just Fičur, Antonija in Ivan 

Korenika 

†† Josipa, Anton in sestra Mila 

† župnik Franc Prelc 



Prvoobhajanci in starši:  Srečanje prvoobhajancev na 1. adventno nedeljo 27.11.2022 ob 
9.00 uri. Na srečanje pridejo skupaj starši in otroci ( če res ni mogoče, da prideta oba, vsaj 
eden od  staršev, če res ni mogoče niti eden naj pride boter  ali katera druga odrasla 
oseba). 
 Srečanja prvoobhajancev v adventu bodo še dodatno,  11.12. in 18.12.2022 

 

Iz urada svetega Miklavža v nebesih 

sem dobil po faksu posebno sporočilo 

za pridne Izolske otroke.  V ponedeljek 

5. decembra ob 16.30 bo sveti Miklavž 

s svojim spremstvom prišel na obisk v 

cerkev svetega Mavra. Rad bi osebno 

pozdravil res vse pridne otroke. 

Personalizirana darila bo prinesel 

potem ponoči pred svojim godom 

otrokom na dom. Otroci smejo pisati 

pisma in risati risbice. Miklavž, ki 

gleda ve, kaj otroci res potrebujejo. Če 

pa je kakšna dobra želja in v dosegu 

nebeškega proračuna, kaj se ve? 

Gotovo bodo imeli prednost pri bogatih darilih otroci, ki niso razvajeni in tisti ki živijo v 

težkih razmerah zaradi vojne in sovraštva. 
 
 
 
 

Birmanci Izola 2023: Bliža se vaše drugo spraševanje oziroma pogovor o vašem 

krščanskem življenju v Cerkvi in v župniji.  Za spraševanje se moraš dogovoriti ko 

boš pripravljen med 10. decembrom in 6 januarjem. Vsak dan zamude, ne glede na 

vzrok zamude pomeni odbitek ene točke. Adventne svete maše med tednom 

prinašajo dvojne točke. Vprašanja dobite na spletu. lahko vam jih tudi natisnem. 

Vprašanja od 40 do 100. Še vedno je obvezno znati Padre nostro, in Pridi Sveti 

Duh. Na novo se je potrebno naučiti Darove Svetega Duha, 10 božjih zapovedi in 

Duhovna in telesna dela usmiljenja. Kdor se ne nauči dobi minus točke. Točke 

dobite tudi za vse molitvice in obrazce, ki jih znate v kateremkoli jeziku. Prav tako 

za svete maše in za sodelovanje v župniji. Spomnite se našega prvega pogovora in 

poskrbite, da bo za naš drugi pogovor vse pripravljeno.  
 

Kar se tiče covida se obnašajmo 

odgovorno in skrbimo za druge 

in tudi zase.  Zaščitne maske 

niso prepovedane, so pa 

učinkovite. Sem vesel, ker se 

mnogi že odločate za previdnost. 

Kdor more, je dobro, da nosi masko,  kjer smo zbrani malo bolj na gosto.  
 
 

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. 

 

Pevske vaje: sreda ob 20h  
 

Molitvene skupine:  Ob torkih po sveti maši pripravlja molitev  Molitvena skupina Božjega usmiljenja.  
Ob četrtkih je ura molitve pred sveto mašo. Ob četrtkih je molitev pri odprtem tabernaklju v Kortah.  
Molitev v tišini ob petkih: Vabljeni, da za pol ure skupaj utihnemo pred Najsvetejšim.  
 

 

Spokojni večeri v družini so sad zavestne odločitve 

Ob večerih ugasnemo računalnike in si vzamemo čas za pogovor. Kakšno zunanjo 

obveznost namenoma izpustimo. Ko pride to družini v navado, vsi pogrešamo, če 

kakšen dan to ni mogoče. 

Trenutki za hvaležnost 

Pripravimo kozarec hvaležnosti in vanj vsak večer vržemo listek, za kaj smo 

hvaležni. Konec tedna z listkov preberemo misli kot večerno molitev. Lahko 

začneva zakonca med seboj, si poveva ali napiševa listek, za kaj sva hvaležna. Ob 

najinem zgledu bodo začeli tudi otroci. Mladi vse opazijo, tudi če ne pokažejo. 

Iz občutka obdarovanosti podarjam naprej. Prijazne besede, druge konkretne 

drobne pozornosti. Mlajšim so všeč bonboni presenečenja na različnih mestih, 

večjim lepa misel, vrstica Božje besede. Pogovorimo se, kaj lahko naredimo za 

druge. 

Večerna molitev: Upoštevajmo želje vseh članov, kaj naj molitev vključuje in kako 

dolga naj bo. Lahko pripravimo večer z Božjo besedo; zmolimo desetko rožnega 

venca ali kaj zapojemo. Včasih je dovolj, samo objem in križ na čelo. 
 

V soboto 10. decembra pripravljamo na ŠGV dan odprtih vrat. 

Namenjen je učencem višjih razredov osnovnih šol, njihovim 

staršem in drugim, ki bi radi bolje spoznali našo šolo in 

dijaški dom, obiskali pouk, se srečali z dijaki, profesorji 

in vzgojitelji ter izvedeli, kaj vse se poleg pouka še dogaja 

na šoli in v dijaškem domu. Po koncu programa v šoli, ki se 

bo začel ob 9.00, bo tudi možnost obiska in ogleda dijaškega 

doma. Novost letošnjega dneva odprtih vrat je Noč v dijaškem 

domu. Devetošolci, ki bi radi pobliže spoznali utrip 

dijaškega doma in se bodo prijavili, bodo lahko prišli v 

dijaški dom že v petek 9. decembra 2022 ob 17.00 in preživeli 

popoldne in večer z dijaki ter nato v domu prenočili. 

Vladimir Anžel, ravnatelj ŠGV 
 

 Vaš dar župniji: Župnija Izola, Trg sv. Mavra 4, IZOLA: nabiralnik, osebno župniku ali na 

TRR:  SI56 1010  0003 7271 372.  Nabiralniki v cerkvi svetega Mavra so namenski: 

misijoni, za Karitas in za tisk. Pri Lurški Mariji, tam kjer se prižigajo lučke in nabiralnik 

kjer piše za cerkev zbiramo za tekoče stroške in popravila pri cerkvah v župniji.  

Župnija Korte,  TRR:  SI56 1970 0501 5349 155. Korte 73, 6310 Izola.  
 

Dar za sveto mašo   (23,00 €) se izroči osebno ali se nakaže na župnikov osebni račun: SI56 

1970 0500 9919 483; Janez Kobal, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola.   Hvala za vaše darove  
 

POD ČRTO: Žena je na službenem potovanju, mož pa želi oprati majico v pralnem stroju. Gleda gumbe in po dveh minutah 
nima pojma kako nastaviti. Pokliče ženo. Mož: »Kateri program je potrebno vklopiti za pranje majice?« 
Žena: »Ali je majica bombažna ali sintetična?«  Mož: »Ne vem!«   Žena (znervirano): »Kaj piše na majici?«  Mož: »Laško je 
zakon!« 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Otavio Smokovič, Senčna ulica 7, 92 let 

Dario Peroša, Župančiči 7, 72 let 
 

 

Gospod, daj jima večni pokoj! 
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