Beseda življenja za mesec julij 2013
»Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo
tiste, ki nje ljubijo.« (Lk 6,32)
Beseda življenja tega meseca je vzeta iz Lukovega evangelija. Je del tistega obsežnega
poglavja Jezusovih izrekov, ki v Matejevem evangeliju ustreza govoru na gori. Kakor je
znano, Jezus v tem poglavju opisuje zahteve Božjega kraljestva in značilnosti tistih, ki mu
pripadajo. Ti se navdihujejo ob nebeškem Očetu in ga skušajo posnemati.
Jezus v tej vrstici poziva svoje učence, naj v ljubezni posnemajo Boga Očeta. Če hočemo
biti njegovi otroci, moramo bližnjega ljubiti tako, kakor ljubi On.
»Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki
nje ljubijo.«
Prva značilnost, po kateri se najbolj prepoznava ljubezen Boga Očeta, je njena popolna
zastonjskost. Ta ljubezen jr korenito v nasprotju z ljubeznijo sveta. Le-ta temelji na načelu
“daj-dam” in simpatiji (ljubimo tiste, ki nas ljubijo ali so nam simpatični), ljubezen
nebeškega Očeta pa je povsem nesebična. Ta ljubezen se daruje svojim stvarem, ne da bi
bila odvisna od odgovora, ki ga prejme. V naravi te ljubezni je, da naredi začetni korak in
dá vse, kar ima. Zato taka ljubezen zida in spreminja. Nebeški Oče nas ne ljubi zato, ker
smo dobri, duhovno lepi in zato vredni pozornosti in naklonjenosti; ne, ravno nasprotno:
prav s tem, ko nas ljubi, v nas ustvarja dobroto in duhovno lepoto milosti, tako da
postanemo njegovi prijatelji in otroci.
»Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki
nje ljubijo.«
Druga značilnost ljubezni Boga Očeta je njena vesoljnost. Bog ljubi vse brez razlike. Mera
njegove ljubezni je v tem, da nima meje in mere.
Razen tega ta njegova ljubezen ne bi mogla biti zastonjska in ustvarjalna, če ne bi bila
popolnoma usmerjena tja, kjer je kakšna potreba ali praznina, ki jo je treba napolniti.
Zato nebeški Oče ljubi tudi tiste otroke, ki so nehvaležni ali oddaljeni ali se upirajo; taki
ga celo posebno privlačijo.
»Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki
nje ljubijo.«
Kako bomo torej živeli besedo življenja tega meseca?
Tako, da bomo ravnali kot pravi otroci nebeškega Očeta, to je, da bomo posnemali
njegovo ljubezen, zlasti v značilnostih, ki smo jih našteli: da je ta ljubezen zastonjska in
ljubi vse. Torej si bomo prizadevali, da bi ljubili prvi, z velikodušno, solidarno ljubeznijo,
ki je odprta do vseh, posebno do tistih praznin, ki jih lahko najdemo okoli sebe.
Prizadevali si bomo ljubiti z ljubeznijo, ki ni navezana na sadove. Trudili se bomo postati
orodje Božje radodarnosti, da bodo tudi drugi deležni naravnih darov in darov milosti, ki
smo jih od njega prejeli.
Če nas bo vodila ta Jezusova beseda, bomo z novimi očmi in novim srcem gledali vsakega
bližnjega, ki ga bomo srečali, in vsako priložnost, ki nam jo bo nudilo vsakdanje življenje.
In kjer koli bomo delali (v družini, v šoli, v delovnem okolju, v bolnišnici itd.), nas bo ta
beseda spodbujala, da bomo sejali ljubezen, ki je lastna Bogu in jo je Jezus prinesel na
svet. To je edina ljubezen, ki je zmožna spremeniti svet.
Chiara Lubich Beseda življenja za februar 1992
Izdala Župnija Bertoki, Markova 1a, 6000 Koper,
tel.:05/ 631 46 36; odgovarja Marjan Jakopič, župnik

Župnijska

OZNANILA
Bertoki (Lazaret) in Sv. Anton
30.06.2013 – 07 .07.2013

»Nihče, kdor roko položi na plug in se ozira nazaj, ni
pripravljen za božje kraljestvo.«(Lk 9,62)

13. NEDELJA MED LETOM (XXXVI/25)
Oznanila od 30.06.2013 – 07.07.2013
Važnejši godovi:
Sreda: sv. Tomaž, apostol, praznik
Petek: sv. Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Sobota: sv. Marija Goretti, devica mučenka
Nedelja: 14. NEDELJA MED LETOM

BERTOKI
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 19:00 za duše v vicah (Brozina-Occhiena)
Torek: ob 9:00 +Milan Dobrilovič
Sreda: ob 19:00 v čast Prečistemu Srcu sv. Jožefa (Mirjanič Ivana)
Četrtek: ob 19:00 + iz družine Gorše
Petek: ob 19:00 +Kranjac Pierina in Josip
Sobota: ob 19:00 +Amalija in Marija Nežič in +Bordon in Lazar
Nedelja :
ob 8:00 +Giordano in Fabio Miklavčič
ob 11:00 za župnijo, krst
Skrb za cerkev: Škocjan, Sermin, družine krščencev
V petek 5.07. 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 5.07. duhovnik obišče bolne in ostarele na domu in jim prinese
obhajilo na dom tam kjer običajno.
Vabljeni v soboto, 6. 07. po sv. maši k »besedi življenja« za
mesec julij v župnišče.

SV. ANTON
Sv. maše:
Ponedeljek: ob 18:00 +Babič Marčela, Cerej 25
Torek: ob 18:00 +Muženič Rinaldo in sorodniki, Potok 21
Sreda: ob 18:00 v dober namen, Turki 28
Četrtek: ob 18:00 +Nerina Greko, Izola
Petek: po namenu, Kristina
Sobota: ob 18:00 prosta
Nedelja: ob 9.30 za župnijo
Skrb za cerkev: Turki
1. Na prvi petek v juliju bo izpostavljeno Najsvetejše v češčenje ob
17:30, po maši litanije Srca Jezusovega in blagoslov.
2. Bolnikom in ostarelim v župniji bomo tudi v juliju na 1. petek
prinesli obhajilo.
3. Leto vere, ki nam ga je zapustil kot oporoko Benedikt XVI. se počasi
izteka. Vera brez del je mrtva. Zato nas to leto vabi, da kot kristjani
odpravimo grešne razvade (preklinjevanje, nedeljsko delo, civilne
poroke, predzakonsko skupno bivanje, sovraštvo in prepire). Te nam
ovirajo prejemanje zakramentov in resnično rast v živi veri in
ljubezni. Potrebnaa je odločitev in načrt in potem na delo.
4. Bliža se začetek devetdnevnice h Karmelski M.B., njen praznik torek
17.7. in zunanja slovesnost v nedeljo 21.7.
5. V torek 2.7. ob 20 se bomo zbrali vsi aktivni župljani, posebno tisti,
ki so vključeni v eno od župnijskih skupnosti, da se srečamo in
pogovorimo in čim lepše pripravimo na praznične dni.
6. V nedeljo 7. julija pol ure pred sv. mašo začenjamo z devetdnevnico
v čast Karmelski Materi Božji.
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

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE ZA MESEC JULIJ
V nedeljo 7.07. v Logu pri Vipavi obhaja svojo zlato mašo škof msgr. Metod
Pirih ob 17:00.

Splošni: Da bi Svetovni dan mladih v Braziliji spodbudil vse vmlade kristjane, da
postanejo učenci in misijonarji evangelija.
Misijonski: Da bi po vsej Aziji bila oznanjevalcem evangelija vrata odprta.

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

Slovenski: Da bi bilo očetovstvo in materinstvo v naši javnosti – politiki, družbi,
medijih – primerno ovrednoteno in prikazovano kot nenadomestljiva vrednota za
obstanek našega naroda.

