Razmišljanje - 12.nedelja med letom 2013

Župnijska

… Pot v vstajenje vodi le preko križa. Kdor se temu izmika, ne bo imel deleža z vstalim

OZNANILA

Kristusom. Kdor hoče priti v življenje, mora vzeti nase svoj križ in se napotiti za Jezusom.
Vzeti nase svoj križ pomeni pogumno pritrditi življenju, sprijazniti se s konkretno stvarnostjo in
svojim mestom v njej, sprejeti samega sebe takšnega, kakršen si: Sprejeti svoje danosti, svoj spol,

Bertoki (Lazaret) in Sv. Anton
23.06.2013 – 30 .06.2013

svoje nepopolnosti in svoje odlike; čas, v katerem ti je dano živeti; okolje, v katero si postavljen, in
ljudi, s katerimi te vežejo najrazličnejše vezi. Sprejeti križ stanovskih dolžnosti, križ vsakdanjega
dela, križ sedemdeset sedemkratnega odpúščanja, zvestobe v zakonu, križ potrpežljivega prenašanja
bolezni in oseb, ki ti gredo na živce …
Sprejeti vse to – pa ne zato ker tega ne moreš spremeniti, ampak zato ker zaupaš, da te je semkaj
postavila dobrotna Božja roka, in ker verjameš, da ta tvoja zavestna, dejavna vdanost more uresničiti
velike, prav čudežne stvari. Vzeti nase svoj križ, ker veš, da ti ga nalaga Božja ljubezen. Iz tega
temeljnega zaupanja Bogu raste vedno nova pripravljenost hoditi za Njim, odkrivati njegove načrte,
zvesto poslušati njegov glas v svoji vesti, odmeve njegove govorice v dejanjih in besedah ljudi, ki so
Bogu po volji, v skrivnostih narave in lepotah stvarstva.
Iz tega zaupanja in te odprtosti raste tudi človekova osebna sposobnost za dialog, za življenjski
pogovor z Bogom, ki je vedno in povsod navzoč, stalno v tvoji bližini. Tvoja misel nanj in tvoj stik z
njim sta čedalje bolj živa, osebna, učinkovita. Vedno večkrat se ti posreči najti pravo besedo zanj in
napraviti to, kar v določenem trenutku pričakuje od tebe. Čeprav se njegova prisotnost ne pokaže
tvojim očem, imaš vedno več osebnih, neizpodbitnih potrdil njegove navzočnosti v svojem življenju.
Vedno jasneje in trdneje veš, da nisi sam, da na tvojo pot sije skrivnostna luč: v tvoji notranjosti se
naseli mir.
In od tod črpa človek potrebno moč za vedno nove preizkušnje: tvoj križ je enkrat lažji, drugič spet
težji, tvoja pot zdaj bolj zdaj manj strma. A eno je gotovo: svoj končni cilj, svojo srečo, ki je v
življenju onkraj, boš dosegel, če boš zvest tukaj in zdaj. Če boš svoje kratko zemeljsko življenje
postavil v službo resničnemu življenju; če boš z Jezusom potrpežljivo nosil breme, ki je prav tebi
naloženo; če se ne boš izgubljal v sebičnosti in praznem uživanju; če ne boš po vsej sili reševal
zadev in reči, ki jih ni mogoče, pa tudi ne vredno reševati. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti,
ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje zaradi Kristusa, ga bo rešil.
(Janez Zupet, POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE. Nedeljski in prazniški nagovori, Ljubljana: Družina 2004)

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

» Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se sam sebi
odpove in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.«(Lk 9,23)

12. NEDELJA MED LETOM (XXXVI/24)
Oznanila od 23.06.2013 – 30.06.2013
Važnejši godovi:
Ponedeljek: ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA, slov. praznik
Četrtek: sv. Ema Krška, kneginja
Petek: sv. Irenej, škof, mučenec
Sobota: SV. PETER IN PAVEL, apostola, slov. praznik
Nedelja: 13. NEDELJA MED LETOM

BERTOKI
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 19:00 +Bruno Vatovec in +straši Gizela in Zorko Vatovec
Torek: ob 9:00 +Roža Čeligo
Sreda: ob 18:00 +Vjekoslava Valjak, osmina
ob 19:00 +Valter Rigo
Četrtek: ob 19:00 +Marija Bordon
Petek: ob 19:00 vsi pok. iz družine Jerman in Jerončič
Sobota: ob 19:00 za duhovne poklice
Nedelja :
ob 8:00 + Cassol in Ileršič
ob 11:00 za župnijo, krst
Skrb za cerkev: Bonini in družina krščenca
Danes popoldne v Bertokih ob 17:00 sv maša za zakonsko skupino.

VATIKAN (sobota, 22. junij 2013, RV) – Okoli pet tisoč romarjev iz italijanske
škofije Brescia je včeraj prispelo v Rim, da bi tako obeležili 50. obletnico izvolitve
papeža Pavla VI. Škof v Bresci Luciano Monari je danes dopoldne v baziliki sv.
Petra daroval mašo. Po evharističnem obhajanju je zbrane romarje nagovoril tudi
papež Frančišek. Izpostavil je tri temeljne vidike, ki najbolje osvetljujejo Pavla VI.:
ljubezen do Kristusa, ljubezen do Cerkve in ljubezen do človeka.
Pavel VI. je v težkih letih znal pričevati o veri v Jezusa Kristusa. Papež Frančišek je
spomnil na njegov molitveni vzklik: 'Tebe potrebujemo, o Kristus!' »Jezus je bolj
kot kdaj koli prej potreben današnjemu človeku, današnjemu svetu, kajti v puščavah
sekulariziranih mest nam govori o Bogu, razodeva nam njegovo obličje,« je dejal
papež Frančišek. Popolna ljubezen do Kristusa se kaže v celotnem Montinijevem
življenju, tudi v izbiri imena Pavel, ki jo je takole pojasnil: Pavel je 'apostol, ki je
najbolj ljubil Kristusa, ki je najbolj želel in si prizadeval za prinašanje Kristusovega
evangelija vsem narodom, ki je zaradi Kristusove ljubezni daroval svoje življenje'.
Spletna stran župnije Bertoki: zupnija-bertoki@rkc.si
e.pošta: zupnija.bertoki@rkc.si ali: marjan.jakopic@rkc.si

SV. ANTON
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 18:00 po namenu družine Švab, Hrib 3
Torek: ob 18:00 +Vinko Mlakar, osmina
Četrtek: ob 18:00 za domovino
Petek: ob 18:00 za duhovnike
Sobota: ob 18:00 +Veronika Lukin in vse pok. sorodnike, Dvori 1
Nedelja: ob 9.30 za župnijo
Skrb za cerkev: Gregoriči, Hrib
Molimo ta teden za vse letošnje novomašnike, ki bodo večinoma posvečeni
na praznik apostolov Petra in Pavla 29. Junija.
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

MAŠNIŠKO POSVEČENJE – Sveta Gora, sobota, 29. junij
ob 10:00.
Blaž Batagelj, rojen 7. 2. 1987, iz župnije Kamnje
lazarist
Tilen Prinčič, roj. 6. 4. 1984, iz župnije Vipolže
MOLITEV ZA DOMOVINO
Nebeški Oče, postavil si nas v to lepo domovino
da bi izpolnili svoje poslanstvo in bili odprti za življenje.
Mnoge silnice nas odvračajo od tega;
prevečkrat iščemo sebične koristi in pozabljamo na druge.
Zato te prosimo za dar skesanosti in spreobrnjenja.
Naj tvoj Duh zaveje nad možmi in ženami, ki nas vodijo,
da bodo delovali za pravičnost in razvoj domovine,
nam državljanom pa pomagaj, da bomo odgovorni na svojem mestu
in da se bomo kljub razlikam veselili drug drugega.
Pomagaj nam podpirati mlade, biti blizu družinam in ostarelim ljudem.
Nauči nas prisluhniti vsem, ki trpijo.
Na priprošnjo nebeške matere Marije se nas usmili,
molitev in post naj bosta naša zaveza s teboj.
Prosimo te, podeli nam blagoslov
za naše osebno i
n skupno življenje. Amen.

