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SVETI JOŽEF JE ODKIMAL

7. marec 2021 + številka 101

Nihče mi nikoli ni zares razjasnil okoliščin, ki so privedle do 
mojega spočetja. Ne vem niti, ali je bila med mojo mamo in 

očetom sploh kdaj prava in iskrena ljubezen. Mama je nanj - na 
deset let mlajšega sosedovega sina - naletela pri štiridesetih 
letih, po številnih hudih življenjskih preizkušnjah in v upanju, da 

jo bo kdo imel rad. Ko je, neporočena, 
začutila, da pod njenim srcem utripa 
še eno majhno srce, se je prestra-
šila, saj na to pri svojih letih ni bila 
pripravljena. Moj oče  prav tako ni bil 
pripravljen na otroka in je želel, da 
me ne bi bilo. Mami je celo dal denar, 
da me »odpravi«. To delo so v tistih 
časih opravljali mazači. Drugi so bili 
podobnega mnenja. Mami je bilo ne-
izmerno težko in sama ni vedela, kaj 
naj stori, zato se je po nasvet zatekla 
k svoji sestri, ki je že imela družino. 
Ta ji je svetovala, naj denar obdrži in 
raje kupi plenice zame. 
Po naši vasi, ki je štela le nekaj hiš, 
se je kmalu razvedelo o mamini 
sramoti. Pritiski, očitki, izogibanja, 
prekinjena prijateljstva, žaljivke 
in sramotenja raznih oblik so se 
začeli stopnjevati. Le redki so ji še 
bili pripravljeni nameniti dobro 
besedo ali besedo tolažbe. Redki 
so se še družili z njo. V očeh »pra-
vovernih« je bila prešuštnica in 
grešnica, vredna vsake obsodbe. 

»K tebi, o sveti Jožef, pribeži-
mo v svojih stiskah, in ko smo 
na pomoč poklicali tvojo pres-
veto nevesto, prosimo zaupljivo 
tudi tvojega varstva. Pri ljubez-
ni, ki te je vezala z brezmadež-
no Devico, Božjo Materjo, in pri 
očetovski ljubezni, s katero si 
objemal Dete Jezusa, te ponižno 
prosimo, ozri se milostno na 
delež, ki ga je pridobil Jezus s 
svojo krvjo, in pomagaj nam v 
naših potrebah s svojo močjo in 
priprošnjo. 
O preskrbni varuh Svete družine, 
varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa 
Kristusa; odvrni od nas, ljubezni 
polni oče, vsako kugo zmot in 
greha. Podpiraj nas milostno iz 
nebes, o mogočni naš varuh, v tem 
boju zoper moči teme, in kakor si 
nekdaj otel Dete Jezusa iz smrtne 
nevarnosti, tako brani zdaj sveto 
Cerkev Božjo sovražnega zalezo-
vanja in vsakega nasprotovanja. 
Varuj nas vsekdar, da bomo po 
tvojem zgledu in s tvojo pomočjo 
mogli sveto živeti, srečno umreti in 
doseči večno zveličanje v nebesih. 
Amen!«

(nadaljevanje na naslednji strani)



3. POSTNA 
NEDELJA 
7. marec

  7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                            župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI. 
NAJVEČJE ŠTEVILO JE 8!
10h (STOPIČE) po namenu
PRIDETE TISTI, KI STE DAROVALI NAMEN.

PONEDELJEK
8. marec
Janez od Boga

18h (STOPIČE) 

TOREK
9. marec
Frančiška Rimska

8h (STOPIČE) po namenu

SREDA
10. marec
40 mučencev iz Armenije

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
11. marec
Benedikt

18h (STOPIČE) 

PETEK
12. marec
Justina

18h (STOPIČE) 

SOBOTA
13. marec
Leander Seviljski

18h (STOPIČE) 

4. POSTNA 
NEDELJA -  
PAPEŠKA
14. marec

  7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                            župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI. 
NAJVEČJE ŠTEVILO JE 8!
10h (STOPIČE) 
PRIDETE TISTI, KI STE DAROVALI NAMEN.

PONEDELJEK
15. marec
Ludovika de 
Marillac

18h (STOPIČE) 

TOREK
16. marec
Herbert

8h (STOPIČE) 

SREDA
17. marec
Patrik

18h (STOPIČE) 

ČETRTEK
18. marec
Ciril Jeruzalemski

18h (STOPIČE) 

PRVI PETEK
19. marec
Jožef, Jezusov 
rednik

18h (STOPIČE) 

PRVA SOBOTA
20. marec
Martin iz Brage

18h (STOPIČE) 

5. POSTNA 
NEDELJA - 
TIHA
21. marec

7h (STOPIČE) za vse žive in rajne 
                         župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI. 
NAJVEČJE ŠTEVILO JE 8!
10h (STOPIČE) 
PRIDETE TISTI, KI STE DAROVALI NAMEN.

Mama mi je pripovedovala, kako se je takrat 
z bolečino v srcu in solzami v očeh zatekla k 
Bogu. Pokleknila je pred podobo svete družine, 
ki so jo imeli pri hiši, in prosila Boga, naj ji da 
jasno znamenje, kaj mora storiti. In Bog se je 
ozrl na stisko uboge žene, jo slišal in uslišal. 
Po svetem Jožefu ji je poslal jasno znamenje. 
Mama mi je z žarom v očeh povedala, da je s 
svojimi očmi videla, kako je sveti Jožef odkimal. 
Jasno ji je bilo, kaj to pomeni. Zaradi mamine 
neomajne odločitve, da me obdrži, jo je moj 
oče zapustil in se odselil v Ljubljano, mama pa 
me je donosila in me z vso ljubeznijo vzgojila. Z 
očetom sem pozneje spletel lep sinovski odnos 
in sva se imela rada. 
Dani Siter  
Iz revije Božje okolje

Ti, ki zmoreš vse - Molitev k možu 
Device Marije 

Slavni sveti Jožef, ženin Device Marije, pri srcu 
Jezusa Kristusa te prosimo, nakloni nam svoje 
očetovsko varstvo. Ti, ki spričo naših potreb 
zmoreš vse in ki znaš narediti mogoče tiste 
stvari, ki se nam zdijo nemogoče, ozri se s svo-
jimi očetovskimi očmi na potrebe svojih otrok. 
V trpljenju in negotovosti, ki nas stiskata, se 
z zaupanjem obračamo nate. Prosimo te, bodi 
naš vodnik v odgovornih in zapletenih življenj-
skih okoliščinah, ki nam povzročajo nemir, in 
stori, da bo dober razplet v slavo Boga in v ko-
rist tvojih vdanih služabnikov. Amen. 
(sv. Frančišek Saleški) 

PRENOS SV. MAŠ Tadej
Stopiče

NAROČITE SE

V ČASU COVID 19 MED TEDNOM in  
OB NEDELJAH OB 10h)


