45 narodno romanje bolnikov in invalidov na Brezje – 15.6.2013
…Za mnoge ljudi je bolezen največja nesreča, ki jih lahko zadene. Ko si za novo leto
voščimo, radi rečemo: »Če bo le zdravje, bo vse v redu.« Gotovo, da je ljubo zdravje velik
dar. Kljub temu pa telesna bolezen ni največja nesreča, ki lahko doleti človeka. Jezus sam
je rekel: »Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi«
(prim. Lk 9,25)?

Župnijska

OZNANILA
Bertoki (Lazaret) in Sv. Anton
16.06.2013 – 23 .06.2013

Je pa več vrst bolezni: je telesna bolezen, je duševna bolezen in je duhovna bolezen, naša
grešnost. Ta slednja je največja nesreča. A ravno ta ni neizbežna. Telesno zdravje ni
odvisno samo od nas, duhovno pa je. Telesno zdravje lahko izgubimo proti svoji volji; ne
moremo pa proti svoji volji izgubiti plemenitosti, poštenja, dobrote in svetosti. To je torej
tisto res najbolj naše, tisto, kar je v življenju najpomembnejše: naša svetost, naša
plemenitost, vse tisto, kar imenujemo duhovne vrednote.
To je najpomembnejše v življenju in največ truda je vredno vložiti ravno v duhovno
bogastvo, ki nam ga nihče ne more ugrabiti, ki samo od sebe ne propade, tisto, o katerem
Jezus pravi, da ga molji ne nažirajo in mu rja ne more blizu (prim. Mt 6,19–20). To so
naša plemenitost, naša dobrota, naša krepost, naša svetost. Naštete vrednote lahko tudi v
času bolezni ne samo ohranimo, ampak celo poglobimo, okrepimo in olepšamo. Kot pravi
papež Benedikt XVI.: »Trpljenje je pot preobrazbe in brez trpljenja ni mogoče ničesar
spremeniti.«
To seveda ni lahko. Za to potrebujemo Božjo pomoč, potrebujemo Marijino priprošnjo in
njen zgled. Kot pravi papež Benedikt XVI.: »Dolgo trpljenje zamaje še tako trdno
življenjsko ravnotežje, zaseje dvom v najtrdnejše zaupanje in včasih pripelje celo do obupa
nad smislom in vrednoto življenja. Nekaterih bojev človek ne more dobiti sam, brez
pomoči Božje milosti« (Homilija, 15. september 2008). Danes smo tukaj zato, da prosimo
za Božjo pomoč, brez katere ne bi zdržali. »Marija, ki je v veri spremljala Sina pod križ,
ona, ki je bila skrivnostno pridružena Kristusovemu trpljenju, nas neutrudno spodbuja, naj
živimo in z vedrim zaupanjem delimo izkušnjo bolečine in bolezni ter jo v veri darujemo
Očetu. Tako bomo dopolnjevali, kar primanjkuje v našem mesu Kristusovim bridkostim
(prim. Kol 1,24)«, pravi papež Benedikt XVI. (Nagovor 11. februar 2007).
Današnje srečanje je tudi priložnost, da se na poseben način zahvalimo tistim, ki skrbijo za
preizkušene, onemogle in bolne brate in sestre ter se jim posvečajo. To je zdravstveno in
drugo osebje po bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah ter domovih za ostarele in
onemogle. To so tudi sorodniki in sosedje bolnikov in ostarelih, njihovi prijatelji in bližnji.
Njim naj bo tudi to srečanje priznanje in zahvala, da imajo do bratov in sester, ki jih
potrebujejo, sočutno srce, srce, ki je podobno Srcu Jezusa in njegove Matere Marije.
Amen.
(Iz homilije nadškofa Antona Stresa na romanju bolnikov in invalidov na Brezjah 15.6. 2013)

Izdala Župnija Bertoki, Markova 1a, 6000 Koper,
tel.:05/ 631 46 36; odgovarja Marjan Jakopič, župnik

»Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur
pa se malo odpusti, malo ljubi.« (Lk 7,47)

11. NEDELJA MED LETOM (XXXVI/23)
Oznanila od 16.06.2013 – 23.06.2013
Važnejši godovi:
Sreda: sv. Nazarij, škof
Petek: sv. Alojzij Gonzaga, redovnik
Nedelja: 12. NEDELJA MED LETOM

BERTOKI
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 19:00 +Jože in Katica Kozlovič
Torek: ob 19:00 ++ iz rodovine Kovšca
Sreda: ob 19:00 +Oljanki Vatovec in pok. iz družine
Četrtek: ob 19:00 +Vojko Mihelj in +Srečko in Elza Ražman
Petek: ob 19:00 +Jože in Ana Repič
Sobota: ob 8:00 zjutraj +Nik Lovrečič
Nedelja : 23.06.2013
ob 8:00 vsi pok. Požar
ob 11:00 za župnijo
ob 17:00 za zakonsko skupino

SV. ANTON
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 18:00 +Enzo Delasega, Potok 21
Sreda: ob 18:00 za +Legovič Božena, Vrtine 14, osmina
Četrtek: ob 18:00 +družine Knafeljc, Boškarji 7
Petek: ob 18:00 v čast Sv. Duhu
Sobota: ob 18:00 +Vilma in Teodor Turk, Turki 33
Nedelja: ob 9.30 za župnijo
Skrb za cerkev: Vrtine, Boškarji, Ravne
Nekaj utrinkov ob koncu verouka.

Skrb za cerkev: Pobegi, Čežarji - južno
8. razred – 2012/13 – torkova skupina

Šola dobrega pastirja v Bertokih

Župnikov telefon: Franc Prelc,GSM: 041795051
Spletna stran župnije Sv. Anton: www.zupnija-svanton.si
Sledite nam tudi na FACEBOOK-u: www.facebook.com/zupnija.svanton
Iz škofijskega srečanja gibanj – v študentskem centru Jadro - Koper, 8.6.2013

Spletna stran župnije Bertoki: zupnija-bertoki@rkc.si
e.pošta: zupnija.bertoki@rkc.si ali: marjan.jakopic@rkc.si

