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SUŠEC, od 8. do 28. marca 2021 (POST 2021)
Sv. Jožef, Jezusov in Marijin varuh, »ne more drugače, kot da je varuh Cerkve«, njenega materinstva in
Kristusovega telesa: vsak v potrebi, revež, trpin, umirajoči, tujec, jetnik, bolnik je »Dete«, ki ga Jožef
varuje in od njega se moramo naučiti »ljubiti Cerkev in uboge«, pravi papež Frančišek. Pred nami je
devetdnevnica pred praznikom sv. Jožefa in teden družine. Nešteto razlogov za zahvaljevanje in
izročanje. Kljub epidemiji in prezaposlenosti vabljeni kakšen večer tudi k bogoslužju, ki ga bomo vse dni
imeli v cerkvi.

»Mati, ki ima enega otroka, vso svojo materinsko ljubezen temu enemu posveča; ko pa dobi več otrok, se
tudi njena ljubezen tako pomnoži, da je more dati vsakemu celo več, kakor jo je prej dejala enemu
samemu.« Gregorij Rožman

V letu sv. Jožefa
Na praznik Brezmadežne 2020 je papež Frančišek napovedal leto svetega Jožefa. Zakaj je izbral ravno
sv. Jožefa?
Papež je svojo odločitev pojasnil v pismu Z Očetovim srcem. Nedvomno je močan povod 150-letnica
razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve. Drugi razlog vidi papež v pandemiji. Ta nam je
dala razumeti pomen ljudi, ki so podobno kot sv. Jožef neopaženi, daleč od pozornosti, a vendar
prisotni in vsak dan potrpežljivo vlivajo upanje.
Papež izpostavlja nekatere lastnosti sv. Jožefa: »On je iz svojega življenja naredil darovanje samega
sebe v ljubezni. V njem je Jezus videl Božjo nežnost. Tudi Jožef je podobno kot Marija izrekel svoj
'Zgodi se!' in sodeloval pri skrivnosti odrešenja.«
Papež izpostavlja predvsem Jožefove očetovske lastnosti. Čeprav marsičesa ne razume, sprejme
Marijo in hkrati z njo tudi Božjo voljo zase. »Je pogumen in ustvarjalen oče. Od njega se moramo
naučiti ljubiti Cerkev in uboge, pravi papež. Kot oče nas tudi uči, da ima delo vrednost, da omogoča
dostojanstvo družini. Jožefa postavlja za zgled očetom, ki to postanejo ne z rojstvom otroka, ampak
ko se odločijo, da sprejmejo skrb za otroka in prevzamejo odgovornost zanj. Jožefa postavlja tudi za
zgled pravega očetovstva vsem voditeljem v družbi in v Cerkvi«. Apostolsko pismo papež sklepa z
molitvijo, ki je kratka, a zelo navdihujoča. Zelo primerna, za osebno in družinsko rabo.
Ne ostane drugega, kot da sv. Jožefa prosimo za milost vseh milosti, za naše spreobrnjenje. Njemu
namenjamo svojo molitev:

Pozdravljen, Odrešenikov varuh
in ženin Device Marije.
Tebi je Bog zaupal svojega Sina;
vate je Marija položila svoje zaupanje;
s teboj je Kristus postal človek.
Blaženi Jožef, tudi za nas se pokaži očetovski,
vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost, usmiljenje in pogum,
ter brani nas vsakega zla. Amen.

Dragi moji, Bog ne gleda na dolge in lepo sestavljene molitve,
ampak na molitve, ki prihajajo iz globin srca.
(sv. Janez Vianney)

VEROUK V IVANČNI GORICI
Najbrž danes le še malokdo ve, da je verouk potekal v Ivančni Gorici že med 2. svet. vojno. V
času nemške okupacije v Stični ni bilo šolskega pouka. V samostanu so želeli šolarjem
posredovati vsaj verouk. Ker je bila pot do Stične nevarna, so za otroke, ki so sodili pod zvon sv.
Marjete, organizirali v Ivančni Gorici verouk v Erženovi hiši, kjer je danes slaščičarna Center.
Stole so povezali z deskami in improvizirali klopi. Oskrbeli so tudi tablo, pater Ciril Petelin pa jim
je predaval snov. Tako so se otroci iz Velikega Črnela odpravili k verouku tudi 25. 2. 1944 okoli
poldne po bližnjici čez Bašljev hrib. Toda nenadoma je na nebu završalo in zagledali so goreče
letalo, ki je izgubljeno krožilo nad njimi. Bežali so na smrt preplašeni in preden je treščilo na tla,
uspeli priteči do mlina v Vodotučinah, kjer so se skrili pod postelje. Trajalo je nekaj ur preden so
jih uspeli prepričati, da je varno in lahko gredo domov. Stiški pater Petelin jih tisti dan pač ni
videl.
Valči

DUHOVNA SPODBUDA V LETU SV. JOŽEFA
Očetje se ne rodijo, očetje postanejo. Oče se ne postane samo zaradi tega, ker ima otroka,
ampak ker je odgovorno prevzel skrb zanj. Kadar koli nekdo prevzame skrb za življenje nekoga
drugega, v nekem smislu v odnosu do njega uresničuje očetovstvo. Tako je sv. Jožev vse svoje
življenje uresničeval očetovstvo.
Papež Frančišek, Z očetovskim srcem

