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»ZA BOGOM NAJRAJŠI
MARIJO ČASTIM …«
Mesec maj je posvečen Mariji, Jezusovi in naši Materi. Slovenci
smo veljali že v preteklosti in še vedno veljamo za Marijin narod.
Marijo častimo, ker jo časti sam Bog. Vsa njena veličina izhaja prav
iz Boga in se k njemu zopet vrača. »Moja duša poveličuje Gospoda,
ker mi je storil velike reči,« (Lk 1,47-49) je Marija zapela v svojem
slavospevu pred Elizabeto. Zato tudi mi, ko častimo Marijo, s tem
častimo samega Boga. Pri tem ne smemo pozabiti na njenega
moža, sv. Jožefa. Njega je prav tako Bog izbral, da je Mariji in Jezusu pomagal, ko sta »rasla v modrosti in milosti«. In prav mesec maj
začnemo s praznikom Jožefa Delavca.
Večkrat slišimo in rečemo, da pridemo po Mariji k Jezusu. Marija
pa ni le naša pot, po kateri pridemo do Jezusa, ampak
je pot, po kateri On pride k nam. Kajti dobesedno si
je Bog izbral Marijo za svojo človeško pot, da je lahko
"Spet kliče
zaživel med nami kot človek in tako omogočil, da se
nas venčani
vsak, kdor želi, lahko sreča z Njim na povsem človeški
maj k Mariji v
način, a vseeno pride v resničen stik z živim Bogom, saj
nadzemeljski
se je po Mariji učlovečila druga Božja oseba. Iz svetopisemskega razodetja lahko razberemo, da se Marija
raj. Cvetlice
dejansko ni ločila od Jezusa, ostala sta povezana tako
dobrave si
v zemeljskem življenju kot v nebesih. To pa nam zagovenčajo glave,
tavlja, da smo najbolj gotovo pri Jezusu, če smo z Maraduje se polje
rijo, in da z njeno pomočjo najvarneje zaživimo vdan
in gaj, raduje
in odprt, a resničen odnos z Jezusom. Marija nas nikoli
se polje in gaj." ne zadržuje pri sebi, ampak nas preusmeri k Sinu.
Marija nam pomaga in omogoča, da se vedno bolj
oblikujemo po Kristusu. Marija ni iskala svojih koristi,
ampak je vse prejemala iz Božje roke: vse milosti in vse vrste trpljenja. Marijino življenje naj ne bo za nas samo zgled vere, upanja in
(nadaljevanje na naslednji strani)
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Tadej
Stopiče
NAROČITE SE

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

5.VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za vse žive in rajne
NEDELJA
župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.
10h (STOPIČE)
2. maj
PRIDETE NAROČNIKI MAŠ.
PONEDELJEK 19h (STOPIČE)
3. maj
Filip in Jakob
TOREK
4. maj
Florijan
SREDA
5. maj
Gotard
ČETRTEK
6. maj
Dominik Savio
PRVI PETEK
7. maj
Gizela
PRVA SOBOTA
8. maj
Viktor
6.VELIKONOČNA
NEDELJA
9. maj

19h (DOLŽ // STOPIČE)
19h (STOPIČE)
19h (OREHEK // STOPIČE)
19h (STOPIČE)
19h (STOPIČE)

PONEDELJEK
10. maj
Job
TOREK
11. maj
Pankracij
SREDA
12. maj
Leopold Mandić
ČETRTEK
13. maj
Gospodov
vnebohod
PETEK
14. maj
Bonifacij
SOBOTA
15. maj
Zofija (Sonja)

19h (STOPIČE)
8h (STOPIČE) po namenu
19h (HRUŠICA // STOPIČE)
8h (STOPIČE) po namenu
19h (STOPIČE)
19h (STOPIČE)
19h (DOLŽ // STOPIČE)

7.VELIKONOČNA 7h (STOPIČE) za vse žive in rajne
7h (STOPIČE) za vse žive in rajne
NEDELJA
župljane
župljane
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.
PRIDETE SAMO PRIJAVLJENI.
16. maj
10h (ŠENTJOŠT // STOPIČE) po
10h (ZAJČJI VRH // STOPIČE) po
namenu
namenu
POSLUŠAJTE USTNA OZNANILA.
POSLUŠAJTE USTNA OZNANILA.

ljubezni. Odločimo
se, da se bomo v njenem mesecu (mesecu
šmarnic) vsak dan
podali »na obisk« v
njen dom, v Nazaret,
kjer se bomo ob njej,
ob njenem Sinu in ob
sv. Jožefu usposabljali za sodelovanje
v Božjem načrtu odrešenja. Tako bomo
tudi mi, v luči pomladnega sonca, rasli v
»modrosti in milosti,
pri Bogu in pri ljudeh«.
I.Š.

Svetniki so bili čisto
(ne)navadni ljudje
Marijin mesec maj je tu in prav tako
prebiranje in poslušanje šmarnic. Tudi
letos jim boste lahko vsak dan prisluhnili na Youtube kanalu TadejStopiče.
Biti svetnik ni »znanstvena fantastika«, temveč pot.
Življenjske zgodbe svetniških likov
nam predstavljajo vsakdanje dogodke
v želji, da bi začutili, da biti svetnik ni
»znanstvena fantastika«, temveč gre
za pot, po kateri hodimo skozi življenje. Vabijo nas, da bi tudi mi v vsakdanu pogumno stopili na pot svetosti in
vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji:
»Nihče ni tako dober, da ne bi mogel

biti še boljši. Prav tako ni nihče tako
velik prijatelj z Jezusom, da ne bi mogel biti še večji.«
Glede na to, da smo v letu svetega Jožefa in da je prvi maj praznik svetega
Jožefa, se šmarnične zgodbe začenjajo
prav s tem svetnikom. V nadaljevanju pa
so predstavljeni svetniki, ki so opravljali
različne poklice in živeli v različnih
življenjskih razmerah, a so kljub temu
postali sveti in zgled za vsakega izmed
nas. Predstavljeni so papeži in škofi,
revni in bogati, otroci in učitelji, matere
in očetje, zdravniki in slikarji, mučenci,
nadarjeni in manj nadarjeni iz različnih
časovnih obdobij – vse do današnjih
dni, ko srečamo sodobnega svetnika, ki
je bil računalniški programer.

