
4. adventna nedelja 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 23. 12. od 9.00 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, torek, sredo in petek. To so tiste zgodnje jutranje svete 

maše še pred službo in šolo, s slovenskim zajtrkom v župnišču. Vabljeni! 

Priložnost za spoved je na 4. adventno nedeljo ob 16.30. Takrat bomo imeli tri 

spovednike, Luka Ervin od svetega Marka in jaz. V Kortah bo spoved  na 4. 

adventno nedeljo eno uro pred mašo. Med tednom bo v dogovoru z duhovnikom še 

kakšna prilika, vendar ne prav dosti. V sredo od 16h dalje bova z Lukom 

spovedovala otroke. Kdor more iz 4. in 5. razreda lahko pride k spovedi že ob 17h, 

ker ob 17.30 moram jaz oditi v Ljubljano na študentsko sveto mašo ob 19h. Prilika 

za spoved bo še v petek zjutraj med 8. in 9. uro in eno uro pred večerno mašo 
 
 

Vprašanje: Pri družinski molitvi na sveti večer nikakor ne sme manjkati ?  a) Kadilo in blagoslovljena voda   b)  
Odojek in krompir;    c) Pesem White Christmass;    d)  Torta s svečkami, saj ima Jezus rojstni dan 
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14-12-2022. V veži Manziolijeve palače sem že blagoslovil posebne izolske 
jaslice, ki jih je tja postavila arhitektka in učiteljica Chiarastella Fatigato. Na 
tej izolskih jaslicah se je Jezus rodil na čolnu v mandraču ob Velikem trgu. 
Morje je simbol neskončnosti in Jezus je dar Neskončnega. Da bi se v njem 
prepoznali vsi, ki čez morje potujejo proti boljšemu svetu. Nekateri teh 
beguncev so rojeni prav na morju. Drugi se rojevajo sredi vojne vihre, tretje 
ob rojstvu čaka kakšna drugačna stiska in tema. Sveta družina je v 
Betlehemu našla kratko pristanišče, preden so jih pregnali na pot proti 
Egiptu. Naj Jezus in njegova družina najdejo pristanišče tudi v naših 
izolskih in kortežanskih domovih.  
Jaslice v Manziolijevi palači si lahko ogledate do 6. januarja 
 

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. 
Poskrbite za spoved pred praznikom. Lahko že danes na 4. adventno nedeljo ob 
16.30, potem v sredo od 16h do 18h in v petek ob 18h.  
 

Prvoobhajanci in starši:   Danes  18.12.2022 imamo ob 9h še srečanje za prvoobhajance in 
starše. V času od Božiča do svetih treh kraljev lahko povabite župnika na vaš dom, da 
pogledam vaše jaslice in skupaj z družino molimo za blagoslov. S srečanji bomo nadaljevali 
v postnem času.   
 

Pevske vaje: sreda in petek ob 20h. 

dan / god cerkev ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
19.00 

 8. dan † Zofija Kraut Vrhnjak, Koper 

† Ana Kozlovič 

TOREK. 
sv. Maver 

Korte 
6.30 
17.30 

za nerojene otroke 

†† Valerij Tul in starši 

SREDA  
sv. Maver 

sv Rok 
6.30 
19.00 

za †† iz družine Grosar 

 8. dan † Ivan Miško 

ČETRTEK sv. Maver 19.00 8. dan † Mario Bon, Prol. br. 20 

PETEK  sv. Maver 
sv. Maver 

6.30 
19.00 

v zahvalo Bogu in zdravnikom za Sandija 

†† iz družine Babič 

SOBOTA  
sveti večer 

Korte  
sv. Maver 

17.00 
17.00 

za župnijsko skupnost 

† Franc Lutar 

NEDELJA  

BOŽIČ 
GOSPODOVO 

ROJSTVO 
25. 12. 2022 

sv. Maver 
Korte 

sv. Rok 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

00.00 
00.00 
8.30 
9.00 
10.00 
18.00 

Za  župnijsko skupnost 

†† Fani in Dominik 

†† Danilo in družina Simčič 

† Gvido Kaligarič 

† Cvetko Markovič 

† Ivo 



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.  

Priporočam: da organiziraš to spraševanje pri tebi doma, ko bom razen pogovora s teboj in 

tvojo družino tudi prinesel božični blagoslov v vaš dom.  
 

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. 
 

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. 
 

 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.  

Danes 4. adventna,  kvatre je miloščina za semenišče. Na Božič ofer za župnika. Hvala! 
 

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  

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. 
 

Prejšnjo soboto smo skavti na Dunaju sprejeli plamen Luči miru iz Betlehema. V 
tem tednu smo luč in poslanico s klicem k delu za mir ponesli predsedniku 
Republike Slovenije, predsednici Državnega zbora, ministrstvom, general štabu in 
diplomatskim misijam. Danes na 4. adventno nedeljo sprejemamo plamen tudi v 
naši cerkvi. Lahko ga že danes ponesete na domove. Bolj racionalno pa je, če 
pridete po plamen v soboto, saj naj bi osvetljeval naš dom na sveti večer. Sveče ali 
samo vložki za sveče iz prejšnjih let so na razpolago v cerkvi. Če boste ob svečki 
dodali kakšen evro bomo izročili Eni skavtinji Sabini, ki nekje bogu za hrbtom v 
Liberiji vzpostavlja in vodi trirazredno šolo za najbolj zapuščene otroke na planetu.  
Geslo in poslanica: Vstani in sveti! 
Kaj ti je, da spiš? Vojna, stiske, bolezni, nesreče, osamljenost… Kaj pa ti? Se bojiš? 
Živiš, kakor da se nič ni zgodilo? Seveda, težko nam je, ko vidimo, kaj vse se dogaja 
in se nam zdi, da ne moremo nič. Pa vendar je že iskra dovolj, da vname ogenj, in 
kaplja dovolj, da ga pogasi. Zbudi se! Božič je. Naj ti ne bo vseeno za temo v svetu. 
Ni ti treba spremeniti vsega, naredi eno dobro delo, pospravi sobo, skuhaj komu 
kavo, spusti avto predse. Ko boš premaknil sebe, boš obrnil svet. Zaneti iskro, naj v 
tebi zasije Luč. Vstani in sveti. 
 

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: Božiček obišče družino s petimi otroki: » No kdo je v tej družini najbolj priden in uboga mamo?« 
Otroci v en glas: »očka« 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Zofija Kraut Vrhnjak, Koper, 97 let 

Ivan Miško, Dobrava, 85 let 

Mario Bon, Prol. br. 20, 85 let 

Marija Veselko, Ob vratih 4, 92 let 

Sabina Degrassi, Zv. Miloša 8, 93 let 
 

 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
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