
2. adventna nedelja 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 9. 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.  

Zakorakali smo v drugi adventni teden. K pripravi na Božič spada veliko zunanjih 

opravil, od nabiranja maha in priprave lučk. Še pomembnejša so »notranja 

opravila«: Veliko molitve, prebiranja adventih besedil in svetega pisma in priprava 

na božično spoved. Tudi bolniki, ki ne morejo do cerkve, naj pokličejo, da pride 

cerkev do njih. Radi vam bomo postregli s spovedjo, svetim maziljenjem in svetim 

obhajilom.  

Zopet bomo imeli nekajkrat zornice, to so tiste zgodnje jutranje svete maše še pred 

službo in šolo, s slovenskim zajtrkom v župnišču. Vabljeni, če si upate.  
 
 

Vprašanje: Kaj je značilno za svetega Miklavža, škofa v Miri?  a) b)  je bil svetovno znana oseba;      b) imel je 
zaklad z veliko zlata;    c) bil je zelo nepoznan in skrit dobrotnik ;    d)  rad je sankal, še posebno pozimi 
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8. december: slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije. 
Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v 
zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja Mati, pa je bila po nauku Cerkve 
obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. 
To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. 
Pomen praznika: Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da je bila 
Marija, ki je bila pred vsemi veki določena za mati Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno 
zaradi te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je zaradi Jezusovega 
rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od samega začetka svojega bivanja 
čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko sta jo spočela njena starša sv. 
Joahim in sv. Ana. Zato pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta, oziroma da je 
Brezmadežno Spočetje (Lurd). Marija je bila torej obvarovana vsakega greha in še prav 
posebej izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu. 
Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa 
tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino edinstveno mesto 
v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot 
globinsko prijateljstvo z Bogom. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju 
posvečujoče milosti, se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki mu 
izbriše izvirni greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča 
milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da lahko na 
novo zaživi odrešeno življenje.   vir: TU SŠK 
 

dan / god cerkev/ duh. ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 
†† iz družine Letica 

† Ljubo Bizjak 

za Gino za dušno in telesno zdravje  

TOREK. 
Nikolaj - Miklavž 

Korte 
sv. Maver 

 

17.30 
19.00 

 

††  Korte 

†† Lidija in Filip Obid 

za naše dobrotnike , uršulinke 

SREDA  
Ambrož škof, c. uč. 

sv. Maver 
Korte 
sv Rok 

8.00 
18.00 
19.00 

za nerojene otroke 

za duše v vicah 

† Aurelio Morgan 

ČETRTEK 
Brezmadežno 

spočetje Device 
Marije 

sv Maver 
 Korte  

sv. Maver 

9.00 
18.00 
19.00 

v zahvalo in blagoslov 

†† Ernesta in Marijan Grbec 

8. dan † Sandi Stopar, Ljubljanska 40 

PETEK  sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
19.00 

po namenu župnika  

†† Pavletič in Zornada 

SOBOTA  
Loretska Mati Božja 

sv. Maver 18.00 † Jože Lavrič in †† sorodniki 

3. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
11. 12. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

 

8.00 
9.00 
10.00 
18.00 

† Ludvik in †† iz družine Horvat 

za žive in †† kortežanske pevce 

za žive in rajne Brnobič 

†† Ivanka in Ivan Štrukelj 



Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine. Vabljeni še h 
kakšni adventni sveti maši med tednom. Pripravite si kratka adventna bogoslužja 
vsak dan pri adventnem venčku v družini. 
 

Prvoobhajanci in starši:   Srečanja prvoobhajancev v adventu bodo še dodatno,  11.12. in 
18.12.2022. Prvoobhajanci so se prejšnjo nedeljo predstavili in izročili naši molitveni 
podpori. Ker je naših prvoobhajancev postalo tako malo, je potrebno toliko bolj molitveno 
podpreti njih in njihove družine. Poskrbimo da bomo v času do Božiča molili za otroke in za 
mladino še bolj kot za naše drage rajne.  
 

Pevske vaje: sreda ob 20h  
 

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. 

Prispevek za organizacijo in simbolna darilca lahko izročite kar v nabiralnik za cerkev ali v 

miloščino pri maši. Otrok ni treba prijavljati, pripravili bomo toliko daril, da bodo vsaj 

majhni otroci vsi obdarovani, za večje pa bo na razpolago kakšno jabolko ali oreh.  
 

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.  
 

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.  
 
 

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. 

 
 

 

Blagoslov družine in doma: Blagoslov v družine in na domove prinašate verniki 

najprej sami, še posebno,  ko pridete od svete maše in z molitvijo. V adventu in v 

času po božiču bomo po svojih močeh vaše domove radi obiskali tudi vaši 

duhovniki. Za blagoslov se je potrebno dogovoriti s posameznim duhovnikom. 

Predlagajte dan in uro, ko je večina družine doma. V Kortah je na razpolago za 

blagoslov domov gospod Luka in Matjaž iz Sečovelj. Župnik Janez bom dal 

prednost družinam prvoobhajancev in birmancev v obeh župnijah, seveda če to 

želijo.  
 

Danes 4. 12. 2022 

blagoslavljamo in 

izročamo v rabo 

župnijski dom v 

Strunjanu. Župnijski 

dom je zgrajen tudi z 

mnogimi darovi 

Izolskih vernikov. 

Hvala za vsak dar in 

vabljeni na 

praznovanje.  
 

 

Piran: TRIDNEVNICA PRED PRAZNIKOM BREZMADEŽNE – S ponedeljkom, 5. 

decembra, se v cerkvi sv. Frančiška pričenja tridnevnica pred praznikom Brezmadežne. Sv. 

maše bodo, ob 18h. Tridnevnico bodo vodili domači patri minoriti, na sam praznik pa bo 

slovesnost ob 18h vodil minoritski provincial p. Milan Kos. Bodo tudi litanije in procesija z 

lučkami po križnem hodniku.  Vsak večer bo priložnost za sveto spoved.  

 
V soboto 10. decembra pripravljamo na Škofijski gimnaziji Vipava  / 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: Jezus je bil po narodnosti črnogorec:  1.) rodil se je v jaslih   2.) okrog je vedno hodil v opankah 
3.) in če je kaj naredil, je bil to čudež! 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Sandi Stopar, Ljubljanska 40, 61 let 
 

 

Gospod, daj mu večni pokoj! 
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