
BOŽIČ – Gospodovo rojstvo 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 30. 12. po maši 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.  

Pri vseh božičnih svetih mašah je ofer za župnika. Kar malo nerodno mi je 

objavljati ponovno ta ofer, ker ste mnogi že dali velike zneske ob moji 60 letnici. 

Tiste darove nekaj nad dva tisoč evrov sem izročil za skavtsko hišo, ki jo gradimo v 

Ljubljani. Kot član izvršnega odbora v Združenju slovenskih katoliškh skavtinj in 

skavtov vem, da je projekt v zaključni fazi in da je zmanjkalo vseh prihrankov. 

Sam nimam veliko finančnih potreb in sem želel podariti podarjeno za nekaj, kar 

bo ostalo še za mano in bo namenjeno vzgoji mladih. Hvala za vaše darove.  
 

Vprašanje: V petek je praznik svete družine. Kdo so sveta družina ?  a) Vsi verniki, rečemo tudi Cerkev    
b)  redovnice v Izoli in v Kortah;    c) Jezus, Jožef in Marija;    d)  Verski časopis 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXIX  št. 46  25. december 2022 – 1. januar 2023 
 

Poslušajte vsi ljudje … , 
začne ena preprosta božična 
pesem. Zgodba o mladem 
moškem in njegovi ženi, ki sta 
pokorna oblastem, imata pa 
zaradi tega stanovanjski problem. 
Ko pa iz mesta prideta, bajtico 
zagledata  … 
Ko bi tisti pastir vedel, kaj se bo 
zgodilo v tisti naravni votlini  …  
Enkrat, kdo ve koliko časa pred 
Jezusovim rojstvom se je nek 
pastir odločil, da bo naravno 
votlino, bolje rečeno spodmol, 
nadgradil. Da bo postavil še 
leseno konstrukcijo, vrata in 
majhno okence za njegovo živinče 
in da bo slama, ki je ostala od 
žetve pšenice na suhem za hude 
dni, ko bo zmanjkovalo zelene 
trave. 
Ne vem razloga, zakaj se je tako 
odločil, niti ne vem imena 
človeka, ki se je odločil. Potem je 

navdušil svoje prijatelje. Niso mu vsi verjeli, da je to potrebno in možno narediti. 
Nekateri so pa vendarle stopili skupaj, in so začeli.  Pripravili so nekaj lesa, ob tisto 
votlino so postavili konstrukcijo. Nanjo so položili nekaj palic. Potem so kopali glino, 
jo mečkali, gnetli  in oblikovali strešnike, jih žgali v peči in te krhke strešnike 
previdno položili, da je bila streha. Morda jim ni uspelo najbolje, ampak ko je zadeva 
stala, so bili ponosni. Ni kdo ve kaj, ampak za kakšno bolno ovčko, za kravo, ki je 
komaj skotila telička, za vola, ki je cel dan vlekel plug na poljih pšenice, bo že dobro. 
Prostor so pripravili za tisto, kar je bilo najbolj krhko v njihovi  čredi. 
Ko bi tisti pastir vedel, da dela porodnišnico  …  za človeka. Bi se dodatno potrudil. 
Naredil bi najprej tlak. Morda bi žgal glinaste opeke za tlak, ali bi naredil lesen tlak, 

dan / god cerkev ura mašni namen 

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 

PONEDELJEK 
Štefan, diakon 

Dan samostojnosti 
in enotnosti 

sv. Maver 
Dom upok. 

Korte 
sv. Maver 

9.00 
15.00 
17.30 
19.00 

 †† Ane, Stipan in Anđe 

za duhovne poklice in svetost poklicanih 

† Alojz Rupnik in †† Rupnik, Cetore 19a 

na čast sv. Štefana, po namenu 

TOREK. 
Janez, apostol, 

evangelist 

Korte  
sv. Maver  

 

17.30 
19.00 

 

†† Marija in Karlo Grbec 

8. dan † Sabina Degrassi, Zvonimira 

Miloša 8 

SREDA  
nedolžni otroci 

sv Rok 19.00 v zahvalo 

ČETRTEK 
Malija 

sv. Maver 
16.30 
19.00 

†† Albino Babič in Albina 

†† Marija in Nikola Kekič, dar Irena 

PETEK  
 Sveta družina

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00 
19.00 

v čast sveti družini za naše družine 

† Evio Bon, dar sestra 

SOBOTA  
 Silvester, papež

sv. Maver 
Marija Aliet. 

 

8.00 
17.00 

 

††iz družine Jakuljević 

v zahvalo za vse prejete dobrote v letu 

2022 

NEDELJA  

Marija, sveta 
Božja Mati 

Novo leto – dan miru 

1. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.30 
9.00 

 
10.00 
18.00 

za družino Božič iz Šaleta 

za božji blagoslov v novem letu – za vse 

župljane 

za zdravje, za sestro Polono 

†† Knez iz Šareda 



da bo novorojencu toplo. Predvidel bi ogrevanje, morda celo hlajenje in 
prezračevanje. Če bi vedel,  bi uredil opremo za rojevanje in za oskrbo. In napeljal bi 
vodo, toplo vodo, ki jo pri porodu vsekakor potrebujemo. …. 
Ko bi tisti pastir vedel, da dela prostor za Božjega Sina, bi organiziral nabirke, in vojne 
pohode in bančne konzorcije in bi na tistem mestu postavil tempelj. Tempelj iz 
klesanega kamenja s številnimi okraski in imenitnimi mozaiki. Tempelj s tisočerimi 
lučmi. Zbral bi najimenitnejše arhitekte, kamnoseke, umetnike, zlatarje, glasbenike, 
da napišejo na stotine veličastnih glasbenih del in duhovnike,  ki bi napolnili tempelj z 
molitvami in kadilom …  Pravzaprav so v tistem času postavili takšen tempelj v 
Jeruzalemu. 46 let so ga gradili. Ampak rojstvo Božjega Sina Jezusa Kristusa se je 
zgodilo v tisti lopi. Tam je krhki Bog našel sebi primeren prostor. 
Tisti pastir ni vedel, da dela bivališče, še več, kar porodnišnico za malega Boga. 
Slovenci radi uporabljamo pomanjševalnice zato mu rečemo kar Božič. Majhen 
namreč ni samo telesno, ampak je majhen tudi v tem, da se zavzema za najmanjše, 
najbolj krhke, najbolj odrinjene na rob družbe. Za kraj rojstva svojega sina je Bog 
izbral tisti kraj, ker je bil najbolj zavržen v tistem svetu. Tisti pastir in njegova 
tovarišija,  nihče na svetu, niti Jožef in Marija, res nihče ni pričakoval take zgodbe.   
Kje bi se rodil danes, če bi se moral roditi danes ob koncu leta 2022 po Kristusovem 
rojstvu: Bi to bila klet v razvalini v nekem ukrajinskem mestu? Bi bila koča v 
begunskem taborišču nekje v Afriki, kamor so ljudje pribežali pred klimatskimi 
spremembami? Bi bil gumenjak s prebežniki v sredozemskem morju?  
In se je zgodilo nepričakovano: Bog zna uporabiti tisto, kar človek naredi. V tem je 
čudež . Človek naredi nekaj, preprostega, majhnega z veliko ljubezni in v to malo je 
sposoben vstopiti Bog. Na človeku je, da naredi in da pusti odprto. Božja izbira pa je, 
kdaj in kam bo vstopil.   
Želim in voščim vam, da bi ob letošnjem božiču pustili odprta vrata za Boga. Čeprav 
smo gradili preprosto, čeprav še nismo dokončali, čeprav smo imeli kakšne drugačne 
namene. V to kar smo gradili z ljubeznijo je sposoben vstopiti Bog.  Sporočilo Božiča je 
zelo nedvoumno. V našo krhkost in grešnost bi Bog zelo rad vstopil. Bodite 
pripravljeni, kajti On je že pred vrati. Bodite topli, povabite sosede, uboge in krhke 
ljudi v vašo hišo, v vaš dom  in boste slišali Božji komentar: »Glej, če ni lepo, na 
človeškem … » 
Ko rečemo blagoslovljene praznike, želimo prav to, da bi bili prazniki lepi in polni 
Božje svetlobe in človeške nežnosti. 
 

Voščimo:  sestre uršulinke, duhovni pomočnik Luka in župnik Janez 
 

 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden in še naslednji teden, ko je praznik treh kraljev,  
verouk odpade. K Jezusu pri oltarju odložite vaš božični dar, otroci za otroke. K 
sveti maši hodimo tudi, ko ni verouka. Verouk brez svete maše je kot slovesno 
kosilo, pri katerem se samo govori, pa ni nobene hrane.  
 

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. 

Prvoobhajanci in starši:   Hvala, ker ste pripravili družinsko bogoslužje na vašem 
domu. Pridite v teh počitniških dneh še kakšen dan v cerkev s svojimi otroci.  
Družinsko bogoslužje z blagoslovom doma in družine lahko spet pripravite na 
silvestrski večer in pred praznikom treh kraljev 
 

Birmanci Izola 2023: Poteka 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. 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.  
 
 

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.  

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  

 Jaslice v Manziolijevi palači si lahko ogledate do 6. januarja 
 

Evangelijska Cerkev, Industrijska cesta 2e,  Izola nas vabi na božični 
koncert skupine iz Novega mesta: Soli Deo Gloria. Koncert bo v ponedeljek 
26. 12. 2022 ob 17 uri.  
 

 

POD ČRTO: Pri verouku: »Ko se je rodil Jezus, so se pri pastirjih zbrali angeli in so peli nam zelo znano 
pesem…« Jurček vskoči katehistinji v besedo in reče: »Sveta noč, blažena noč…« 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

Franko Benčič, Tovarniška 9, 78 let 
 

 

Gospod, daj mu večni pokoj! 
 

 

 

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

