
3. adventna nedelja 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 16. 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. Naročila za svete 

maše sprejemamo že za prihodnje leto. Da ne bi prihajalo do zmede, je dobro da 

naročate sveto mašo kakšen mesec vnaprej, vendar ne več kot tri mesece.  

Zornice so v ponedeljek. To so tiste zgodnje jutranje svete maše še pred službo in 

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

Priložnost za spoved je v petek pred sveto mašo. Lahko se dogovorite z 

duhovnikom tudi za kakšen drug termin. Več duhovnikov bo na razpolago na 4. 

adventno nedeljo ob 16.30. V Kortah bo spoved v nedeljo eno uro pred mašo. 
 
 

Vprašanje: V petek začnemo božično devetdnevnico pred Božičem. V sveto mašo bomo vključili posebne 
starodavne speve, med njimi: Moja duša poveličuje Gospoda. Kdo je sestavil to molitev ?  a) Marija   b)  Miklavž;         
c) sestra Božena;    d)  France Prešeren 
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Na četrto adventno nedeljo 
bomo v cerkvi svetega 
Mavra na razpolago trije 
spovedniki. Luka, župnik 
Janez in župnik Ervin iz 
župnije sveti Marko. Med 
spovedovanjem bo 
slavljenje molitev in tišina. 
Ob 18h bo sveta maša. Če 
bi koga zazeblo, naj vstopi 
v župnišče in se pogreje 
ob kaminu in popije 
kakšen čaj. Kovidni čas in 
odsotnost gospoda 
Silvestra Čuka, nam je 
zelo zmanjšal potrebo po 
spovedi. Prosim vas če se 
malo prisilite in molim za 
vas, da bi vstopili v 
božično skrivnost 
pripravljeni tudi na prejem 
zakramentov.  
 

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  izročili naši molitveni podpori.  
 

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.  
 

dan / god cerkev ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
Devica Marija iz 

Gvadalupe 
sv. Maver 6.30 

 za varstvo Božje Matere Marije, za 

župnika Janeza 

za nerojene otroke 

TOREK. 
Lucija, devica, 

mučenka 

Korte 
sv. Maver 

17.30 
19.00 

† Mirko, dar namesto sveč 

8. dan † Libera Mevlja, Koper 

SREDA  
Janez od Križa, d, c. u. 

Korte 
sv Rok 

 
 

18.00 
19.00 

 
 

†† Andrej in Marija Mejak, Korte 127a 

v čast Materi Božji za tolažbo Evi ob 

izgubi mame 

†† Marija in Danilo Česnik  

ČETRTEK sv. Maver 19.00 
8. dan † Enzo Hrovatin, Cankarjev dr. 24 

†† Ivuša, Mijat in Tomo 

PETEK  
 Božična devetdnevnica

Malija 
sv. Maver 

 

18.00 
19.00 
 

†† Marija in Florjan Kleva in njuni starši 

8. dan † Jožef Frančeškin, Allendejeva 4 

†† Anton in Ida Čeligoj 

SOBOTA  
 Božična devetdnevnica

Marija Alie. 
N. Gorica 

18.00 
17.30 

† Nikola Štulac 

za Adelko, za starše Vončina in Marolt 

4. 
ADVENTNA 

NEDELJA 
18. 12. 2022 

sv. Rok  
Korte 

sv. Maver 
 

sv. Maver 
 

8.00 
9.00 
10.00 

 
18.00 

† Ivica Grdič 

†† Albino in Karolina Tul 

†† Aldo, Olga, Marjo, Kristjan, Boris, 

Santina 

30. dan † Ljubo Bizjak 



Pevske vaje: sreda ali petek ob 20h (bo prišlo sms obvestilo) 
 

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.  
 

Svetovni dan mladih - Lizbona 2023 svetovnidanmladih.si  

SDM je srečanje mladih, ki imajo Kristusa v svojem središču. Pri tem jih vsako 
srečanje spodbuja tema, ki jo izbere papež. Preberi si več o vsebini letošnjega 
SDM in o tem, kaj SDM sploh je in se z gradivi nanj pripravi sam ali s svojo 
skupino. TU najdeš tudi osnovne informacije o tem, kaj je SDM. 

 

Miklavžev obisk tudi v domu za starejše 
 

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.  
 

 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.  

Prihodnjo nedeljo (4. adventna,  kvatre)  bo miloščina za semenišče. Hvala za vaše darove 
 

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  
 

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: Odpusti svojemu sovražniku, ampak zapomni si bedakovo ime! 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Jožef Frančeškin, Allendejeva 4, 87 let 

Libera Mevlja, Koper, 77 let 

Enzo Hrovatin, Cankarjev drevored 24, 61 let 
 

 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 

 

Papeževa molitev k 

Brezmadežni 
Naša Brezmadežna Mati, 

danes se rimsko ljudstvo zgrinja okoli tebe. 

Položene rože k tvojim nogam 

številnih mestnih stvarnosti 

izražajo ljubezen in čaščenje do tebe, 

ki bediš nad vsemi nami. 

Ti vidiš in sprejemaš tudi 

tiste nevidne rože številnih molitvic, 

številnih tihih prošenj, včasih celo 

zadušenih, skritih, a ne tebi, ki si Mati. 

Po dveh letih, ko sem te prišel 

sam počastiti na začetku dneva, 

se danes vračam skupaj z ljudmi 

te Cerkve in tega mesta. 

In ti prinašam zahvale in prošnje 

vseh tvojih otrok, tako tistih bližnjih kot 

oddaljenih. 

Ti iz neba, kamor te je Bog sprejel, 

vidiš stvari na zemlji veliko bolje kot mi, 

a kot Mati prisluhni našim molitvam, 

da jih boš predstavila svojemu Sinu, 

njegovemu Srcu, ki je polno usmiljenja. 

Predvsem ti prinašam sinovsko ljubezen 

neštetih mož in žena, ne samo kristjanov, 

ki gojijo do tebe veliko hvaležnost 

zaradi tvoje lepote, vseh milosti in 

ponižnosti, ker si med tolikimi temnimi 

oblaki znamenje upanja in tolažbe. 

Prinašam ti nasmeh otrok, 

ki se naučijo tvojega imena pred katero 

tvojih podob 

v naročju svojih mater ali babic. 

Tako začnejo spoznavati, 

da imajo Mamo tudi v nebesih. 

In ko se v življenju zgodi, da na mesto 

nasmeha pridejo solze, 

postane pomembno to, da te poznam, 

in da sem v dar prejel tvoje materinstvo! 

Prinašam ti hvaležnost ostarelih ter 

starčkov in stark. 

Hvalo, ki je povsem združena z življenjem, 

stkana s spomini, veselji in bolečinami, 

s cilji, za katere oni dobro vedo, 

da so jih dosegli s tvojo pomočjo, 

držeč se za tvojo roko. 

 

 

Prinašam ti zaskrbljenost družin, 

očetov in mater, ki pogosto s težavo 

držijo znotraj okvirjev hišni obračun, 

in se dan za dnem soočajo 

z malimi in velikimi izzivi, da bi šli 

naprej. 

Še zlasti ti izročam mlade pare, 

da bi s pogledom nate in na sv. Jožefa 

pogumno šli življenju naproti 

ter zaupali v Božjo previdnost. 

Prinašam ti sanje in stiske mladih, 

ki jih v odprtosti za prihodnost zavira 

kultura, 

bogata s stvarmi, a revna z vrednotami, 

nasičena z informacijami, a 

pomanjkljiva pri vzgajanju, 

prepričljiva pri zavajanju, a 

neusmiljena med razočaranjem. 

Še posebej ti priporočam mladostnike, 

ki so najbolj občutili težo pandemije, 

da bi počasi ponovno 

premaknili in razprli svoja krila 

ter ponovno našli voljo leteti visoko. 

 

Brezmadežna Devica, danes bi ti rad 

prinesel 

zahvalo ukrajinskega ljudstva za mir, 

ki ga že nekaj časa prosimo od 

Gospoda. 

A ti moram ponovno predstaviti 

prošnjo 

otrok, ostarelih, 

očetov in mater, mladih 

te mučene dežele. 

V resnici vsi vemo, 

da si ti z njimi in z vsemi trpečimi, 

kakor si bila zraven križa svojega Sina. 

 

Hvala, naša Mati! 

Ko gledamo tebe, ki si brez greha, 

lahko še naprej verujemo in upamo, 

da bo ljubezen premagala sovraštvo, 

resnica premagala laž, 

odpuščanje premagalo žalitev, 

mir premagal vojno. Tako bodi 

 

https://svetovnidanmladih.si/
mailto:zupnija.izola@rkc.si
http://zupnija-izola.rkc.si/

