BESEDA ŽIVLJENJA ZA MESEC JUNIJ

Župnijska

NIKOLI PORUŠITI ODNOSA
»Če boste potrpežljivo prenašali, ko trpite, čeprav delate dobro, je to milost pred
Bogom.« (1 Pt 2,20)
Apostol Peter svojim skupnostim osvetljuje, kako je treba pristnega evangeljskega duha
prenesti v življenje, pri tem pa posebej upošteva razmere in življenjski stan, kateremu vsak
pripada.
Tu se obrača na sužnje, ki so se spreobrnili k veri in so morali – kakor vsi sužnji v tedanji
družbi – prenašati nerazumevanje in povsem neupravičeno slabo ravnanje. Te besede pa
veljajo tudi vsem tistim, ki morajo v katerem koli času in kraju prenašati nerazumevanje in
krivice s strani svojih bližnjih, bodisi predstojnikov bodisi sebi enakih.
Tem apostol priporoča, naj ne podležejo nagonskemu odzivu, ki se lahko porodi v takih
okoliščinah, temveč naj posnemajo Jezusovo ravnanje. Spodbuja jih celo, naj odgovorijo z
ljubeznijo in naj tudi v teh težavah in nerazumevanju vidijo milost, to je priložnost, ki jo
Bog dopušča, da bi dokazali pravega krščanskega duha. Tako bodo lahko z ljubeznijo
pripeljali h Kristusu tudi bližnjega, ki jih ne razume.

OZNANILA
Bertoki (Lazaret) in Sv. Anton
02.06.2013 – 09 .06.2013

»Če boste potrpežljivo prenašali, ko trpite, čeprav delate dobro, je to milost pred Bogom.«
Nekateri bi radi – izhajajoč iz teh ali tem podobnih besed – obtožili krščanstvo, da
zagovarja pretirano podrejanje, ki naj bi uspavalo zavest in kristjane oviralo v boju proti
krivicam.
Vendar ni tako. Če Jezus zahteva od nas, da ljubimo tudi tiste, ki nas ne razumejo in z
nami slabo ravnajo, tega ne dela zato, ker bi hotel, da bi postali neobčutljivi za krivice.
Nasprotno: hoče nas naučiti, kako je mogoče zgraditi zares pravično družbo. To je mogoče
tako, da širimo duha prave ljubezni in mi začenjamo ljubiti prvi.
»Če boste potrpežljivo prenašali, ko trpite, čeprav delate dobro, je to milost pred Bogom.«
Kako naj živimo besedo življenja tega meseca?
Tudi danes se nam pogosto dogaja, da nas drugi ne razumejo in z nami slabo ravnajo.
Primerov je veliko: od neobzirnega ali osornega vedenja pa do zlonamernega obsojanja,
nehvaležnosti, žalitev in pravih krivic.
Tudi v vseh teh okoliščinah moramo pričevati o ljubezni, ki jo je Jezus prinesel na zemljo,
o ljubezni do vseh, tudi do tistih, ki z nami slabo ravnajo.
Beseda tega meseca od nas zahteva, da pri tem, ko upravičeno branimo pravico in resnico,
nikoli ne pozabimo, da je naša prva dolžnost – ker smo kristjani – ljubiti bližnjega, to
pomeni imeti do njega tisti novi odnos, ki vsebuje razumevanje, sprejemanje in usmiljenje,
kakršno je imel do nas Jezus. Tako kljub temu, da bomo branili pravico, ne bomo nikoli
porušili odnosa in ne bomo nikoli podlegli skušnjavi, da bi zamerili ali se maščevali.
Če bomo ravnali tako, kot orodje Jezusove ljubezni, bomo tudi mi zmožni pripeljati
našega bližnjega k Bogu.
Chiara Lubich
Beseda življenja za maj 1990
Izdala Župnija Bertoki, Markova 1a, 6000 Koper,
tel.:05/ 631 46 36; odgovarja Marjan Jakopič, župnik

» Zakaj kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate
Gospodovo smrt, dokler ne pride.« (1Kor 11,26)

9. NEDELJA MED LETOM (XXXVI/21)
Oznanila od 02.06.2013 – 09.06.2013
Važnejši godovi:
Ponedeljek: sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
Sreda: sv. Bonifacij, škof, mučenec
Petek: SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik
Sobota: Marijino brezmadežno srce, SVETOGORSKA MATI BOŽJA
Nedelja: 10. NEDELJA MED LETOM

BERTOKI
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 19:00 +Jože in Katica Kozlovič
Torek: ob 19:00 v čast M.B. v zahvalo
Četrtek: ob 19:00 +Marija Šavle
Petek: ob 19:00 +Albert Poles
Sobota: ob 19:00 +Ivan Ličanič
Nedelja :
ob 8:00 +Esperija in Stojan Mušič
ob 11:00 za župnijo
Skrb za cerkev: Cesta XI-XVI, Kurirska c.
Akcija piškotek dobrotek danes po sv. maši - pomoč mladim skavtom za poletni
tabor – prostovoljni prispevki. Hvala.

Danes 2.6. popoldne skupna adoracija v letu vere na pobudo papeža
Fran čiška v stolnici v Kopru in po župnijah ob 17.00. Tudi v Bertokih in pri
Sv. Antonu.

SV. ANTON
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 18:00 v čast sv. Duhu
Torek: ob 18:00 +Oreste in vsi pok. družine Škorja, Kocjančiči 3
Četrtek: ob 18:00 za vse karitativne delavce
Petek: ob 18:00 v čast Srcu Jezusovemu
Nedelja: ob 9.30 za župnijo
Skrb za cerkev: Farančan, Cerej, Tomažiči
1. Prvi petek – obisk bolnikov po domovih. Češčenje Najsvetejšega ob
17:30 po maši blagoslov z Najsvetejšim.
2. Prijavite se pravočasno za romanje bolnikov na Brezje.
3. Danes 2.6. popoldne skupna adoracija v letu vere na pobudo papeža
Fran čiška v stolnici v Kopru in po župnijah ob 17.00. Tudi pri Sv.
Antonu in po adoraciji v cerkvi, v župnišču srečanje za »Besedo
življenja«.
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
TUKAJ SMO – SE POZNAMO? Srečanje cerkvenih gibanj v koprski škofiji bo v
Kopru - Frančiškanski samostan sv. Ane, v soboto 8. junija 2013. Ob 9h zbiranje,
sledi predstavitev karizem posameznih gibanj, nagovor koprskega škofa dr. Jurija
Bizjaka in ob 12. uri sv. maša. Vabljeni!

Romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje - 15.junij 2013
– Prijavite se za avtobusni prevoz na uredništvo Ognjišča.
Sklep šole Dobrega pastirja za otroke 3. do 6. let je v petek 7.
junija s sv. mašo v župnišču.
V petek 7.06. vabljeni k celodnevnem češčenju od 7:00 zjutraj do 21:00 zvečer.
Prilika za sv. spoved pol ure pred mašo in tudi po sv. maši.
V petek 7.06. duhovnik obišče bolne in ostarele na domu in jim prinese obhajilo na
dom tam kjer običajno.
Vabljeni v soboto, 8. junija po sv. maši vabljeni k »besedi življenja« za mesec junij
v župnišče.
Spletna stran župnije Bertoki: zupnija-bertoki@rkc.si
e.pošta: zupnija.bertoki@rkc.si ali: marjan.jakopic@rkc.si

Utrinki tega tedna.

