
2. nedelja med letom 
 

 

 

Pisarna:  Uradne ure bodo v petek 20. 1. 2023, od 8h 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.  

V torek je praznik svetega Antona puščavnika. Za župnijo Korte je to slovesen 

praznik. Doma se kuhajo štruklji, krača ali kaj posebnega in farani se zberemo pri 

sveti maši. Slovesno bo v Kortah tudi prihodnjo nedeljo, ko bomo imeli sveto mašo 

v čast svetemu Antonu. 

Od 18. do 25. januarja 2023 bo pod geslom  »Naučite se delati dobro, skrbite za 

pravico« (Iz 1,17) potekal teden molitve za edinost kristjanov. 

Januarski teden molitve za edinost nas bo tokrat spomnil na to, da ekumenizem ni 

samo molitev za ta veliki cilj, ampak vključuje tudi konkretno sodelovanje med 

kristjani različnih skupnosti in cerkva. Gre za področja, kot so: pravičnost in mir, 

krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje 

stvarstva ter sprava med narodi in skupnostmi. V tem smislu so pri nas izjave Sveta 

krščanskih cerkva in islamske skupnosti, v katerih se soglasno zavzemajo za 

temeljne človeške vrednote. Lani poleti so se v takšni izjavi izrekli v prid 

tradicionalnega pojmovanja družine in zakona. 
 

Župniji Izola in Korte  leto XXX  št. 3  15. – 22. januar 2023 
 

 

 

DINKO Bizjak: Marta, 

Marta, skrbi in 

vznemirja te mnogo 

stvari, a le eno je 

potrebno (Lk 10,41). 

Tako se je glasilo 

njegovo novomašno in 

življenjsko geslo.  

Na praznik Jezusovega 

krsta zvečer, dober 

mesec pred iztekom 71. 

leta življenja, je k 

svojemu Stvarniku je 

odšel Dominik Dinko Bizjak, duhovnik koprske škofije, župnik župnije 

Kostanjevica na Krasu in upravitelj župnije Opatje selo, so sporočili iz 

koprske škofije.   

“Kakor je Dinko v fotografskem objektivu in v pesniških rimah 

ovekovečil minljive trenutke. tako naj Stvarnik v nebeški slavi ovekoveči 

njegova dobra dela in plemenito pastoralno prizadevanje,” so še zapisali 

na spletni strani škofije Koper. 

Pogreb je bil v četrtek, 12. januarja 2023. V cerkvi  na Vojščici je bila ob 

12.30 pogrebna sveta maša, ki jo bo vodil koprski škof dr. Jurij Bizjak. 

Nato je bil pokojni prepeljan na pokopališče v Izoli, kjer smo ga pokopali 

v družinskem grobu. Združimo se v skupni molitvi za pokoj njegove duše 

in v klicu po novih duhovnih poklicih. Naša molitev naj bo v oporo 

žalujočim sorodnikom, ki jim izrekamo sožalje. Posebno hvaležnost 

izražamo gospe Sonji, sestri pokojnega duhovnika, ki mu je predano, 

mirno in zavzeto pomagala pri pastoralnem delu in mu gospodinjila. 

Iskreno sočutje tudi bratu Jankotu, ki je diakon v Ljubljani.  

Dominik Bizjak, ki so ga vsi klicali Dinko, se je rodil 17. februarja 1952 v 

Orehovici pri Podnanosu. Leta 1967 se je 15-letnik odzval na Gospodov 

klic in se napotil v Malo semenišče in Srednjo versko šolo v Vipavi. Nato 

je vstopil v Bogoslovno semenišče in študiral teologijo na Teološki 

fakulteti v Ljubljani. Posvečen je bil leta 1978 in imel v Izoli novo mašo. 

Najprej je bil Dinko kaplan v Tolminu (1978–1984), potem župnik v 

Dolenji Trebuši, Gorenji Trebuši in Idriji pri Bači (1984–1988) na 

Tolminskem, v Truškah in Marezigah (1988–1996), v Sečovljah (1996–

 dan / god cerkev ura mašni namen 

2. NEDELJA 
med letom  

15. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

sv. Maver 
sv. Maver 

8.00   
9.00 
10.00 
18.00 

za dužino Hrvatin, Korte 93 

† Franko Kleva in †† starši 

†† Jagoda in Jože Filipčič 

30. dan † Mario Bon 

PONEDELJEK sv. Maver 19.00 
8. dan † Lucijan Kozlovič, Mirna pot 3 

8. dan † Olga Laščak 

TOREK. 
Anton, puščavnik 

Korte 
sv. Maver  

17.30 
19.00 

† Damjan Kaligarič, Cetore 7 

30. dan † Franko Benčič 

SREDA  sv Rok 19.00 
† Milan Lakošeljac 

za otroke in za edinost kristjanov 

ČETRTEK 
Božji služabnik: Friderik 

 Irenej  Baraga, misionar

sv. Maver 19.00 
8. dan † Ana Radman 

8. dan † duhovnik Dominik Dinko Bizjak 

PETEK 
Fabijan, papež, mučenec  sv. Maver 19.00 

† Ernest Hrvatin in †† Rupnik 

za 5 krščencev, dar botra Joži 

SOBOTA 
Agnes, (Neža, Janja)  

dev. muč. 

sv. Maver 
Marija Aliet. 

8.00 
18.00 

za župnijsko družino 

za mir za blagoslov, za vse v hiši, Jozič 

3. NEDELJA 
med letom  

22. 1. 2023 

sv. Rok 
Korte 

 
sv. Maver 
sv. Maver 

8.00   
9.00 

 
10.00 
18.00 

za družino Žužek 

†† Andrej in Marjan Mejak in † Milan 

Lakošeljac 

8. dan † Marija Jolanda Krajcer 

†† Veronika in Franc Šuštar 



2010), od koder je tudi soupravljal župnijo Korte; leta 2010 je prevzel 

župnije Brestovica, Temnica, Vojščica in Kostanjevica na Krasu. Sredi 

leta 2017 so ga razrešili soupravljanja župnije Brestovica. Od 1. januarja 

2018 so župnije Temnica, Vojščica in Kostanjevica na Krasu uradno 

združene v eno samo – Kostanjevica na Krasu. Postal je novi in hkrati 

prvi kostanjski župnik v novem obsegu te župnije. 

Štirideseto obletnico duhovniškega posvečenja je praznoval pred petimi 

leti, ko je izdal svojo prvo pesniško zbirko Nemir vesolja. Izdal jo je 

Bogu v zahvalo za to, da se je po končani osnovni šoli ob spodbudni 

besedi izolskega župnika Franca Stegla in kaplana Rafka Valenčiča 

odločil iti v Malo semenišče v Vipavo in ne na Oblikovno šolo v Ljubljani 

oz. za snemalca na RTV Slovenija, kamor ga je tudi vleklo, saj je 

pokazal nadarjenost za risanje in fotografijo. Oba talenta sta mu pozneje 

kot duhovniku prišla zelo prav. »Jaz sem imel svoje načrte, Bog pa 

svoje,« je takrat priznaval. »Njegov klic je bil močnejši. Raje sem izbral 

Njega, ker je veliko večji, boljši in trdnejši kot vse ostalo. Odločil sem se 

za večno Ljubezen in Življenje.« (besedilo je povzeto iz spletnih objav in 

župnijskega arhiva Izola) 
Mnogi izolski kristjani so šele sedaj ob pogrebu ugotovili, da je naša 

župnija imela živega duhovnika. V naši župniji je zrasel njegov 

duhovniški poklic. Noben duhovnik ne pade z neba, vsak zraste v družini 

in v župniji. Pogreb je čas za hvaležnost, za Dinkotov »da« Gospodu, pa 

tudi izziv za molitev in odločitev, da Dinko dobi nadomestilo. Dragi fantje 

in dekleta: pomislite, če koga od vas Gospod kliče v svojo službo? 

Cerkev vas vsekakor potrebuje.  
 

Verouk = Kateheza: Prihodnji teden je reden verouk za vse skupine.  
 

Prvoobhajanci in starši:   Pri verouku bomo redno obdelovali znanja, ki so potrebna 

pred prejemom prvega obhajila. Tudi doma naj se kar vsak dan zgodi kaj v pripravi na 
evharistijo. Poskušajte čim bolj ovrednotiti sveto mašo v družini, da bo imela zelo središčni 
pomen. Kot družina se lahko dogovorite in darujete kakšno sveto mašo po namenu vaše 
družine. Marsikaj je takšnega v življenju, kar se ne da doseči drugače kot z molitvijo in 
daritvijo svete maše.  
 

Birmanci Izola 2023: Nekateri ste še prijavljeni za spraševanje, drugi razumem da 

ste obnemogli. Če živite krščansko in želite postati Kristusovi pričevalci, ne odlašajte s 

prijavo na pogovor. Praznik svete birme bomo imeli v župniji 8. oktobra 2023. Kdor bo 

pripravljen, bo lahko pristopil takrat, drugi pa malo kasneje. Da smo le pripravljeni na 

prejem zakramenta, ki ga nikoli ne zaslužimo, ampak je Božji dar.   
 

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. 
 

Pevske vaje bodo zopet v petek ob 20h. Dobil sem kakšen namig, da po novem letu 

dobimo še nove pevke in pevce v naš župnijski pevski zbor. Zdaj je čas za 

pogumne odločitve. 

DELAVNICE MOLITVE IN ŽIVLJENJA 
Tedenska srečanja omogočajo, da poglobite osebno vero, pridobite redne molitvene 
navade, ter preko branja Svetega pisma vzpostavite poglobljen osebni odnos z Gospodom.  
DMŽ zajemajo 15 srečanj. V skupini je do največ 12 udeležencev. S srečanji začnemo 
predvidoma 19. januarja. Delavnice so brezplačne, udeleženci potrebujejo zgolj zvezek, 
svinčnik in Sveto Pismo. Vodita jih zakonca Almira in Slavko Samotorčan. Njima se lahko 
tudi neposredno prijavite, oziroma dobite dodatne informacije. 
     Glede na izjave številnih udeležencev po vsem svetu, so sadovi delavnic predvsem: 
notranji mir, potrpežljivost, sprava, zaupanje Bogu, izročitev, odpuščanje, pogum za 
soočenje z življenjskimi težavami, optimizem, močna osebna vera, nesebična ljubezen, 
sočutje, samoobvladovanje…, povrne se nam veselje do življenja.  
      Delavnice so res enkratna priložnost za poglobitev osebne vere in vzpostavitev 
pozitivnih sprememb v vsakdanjem življenju. Vljudno vabljeni!                                                                                                                     
(Informacije in prijave: Slavko: 041 601 854; Almira 041 716 933) 
 

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.  
 
 

 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  
 

Svetopisemski maraton:  V soboto 21.1. bomo prebirali knjigo vseh knjig. Mini 

maraton z dve urnim branjem bomo imeli v župnišču ob kaminu in čaju. Prebrali bomo 
Markov evangelij. Vabljeni, da se vključite kot bralci ali samo kot poslušalci. Lahko pridete 
tudi samo za deset minut. Bralci se zapišite na list v Cerkvi sv. Mavra. Z Branjem se 
vključujemo v vseslovenski Svetopisemski maraton, ko se v nekaj dneh prebere celo sveto 
pismo. Vabljeni da se pridružite na naš mini maraton ali pa na spletni maraton: 
https://www.svetopisemskimaraton.si/ Vabljeni tudi birmanci, družine z otroki … vsi  

 

Vprašanje: Koliko knjig v katoliški cerkvi obsega v resnici knjiga, ki ji rečemo Sveto pismo ali s tujko Biblija ?  a) 1  
b)  2;    c) 4;    d)  72 
 

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: POD ČRTO: Charlie Chaplin (1889 – 1977) »Človek potrebuje dve leti, da se nauči govoriti, vendar potrebuje 
petdeset let, da se nauči molčati.« 

† 
 

NAŠI RAJNI:  

 duhovnik Dominik Bizjak, Vojščica 38, 71 let 

Marija Ojo, Zustovičeva 3, 85 let 

Vergilij Panger, Nova vas 57, 91 let 

Veronika Mattica, Polje 24, 84 let  
 

 

Gospod, daj jim večni pokoj! 
 
 

 

https://www.svetopisemskimaraton.si/
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