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5 molitev očetov k svetemu Jožefu
Sveti Jožef … Skozi stoletja je bil pri kristjanih pomemben priprošnjik. Zlasti očetje
so se nanj obračali v najrazličnejših situacijah – od prošenj biti dober mož in oče pa
vse do prošenj za rešitev finančnih težav.
Molitev očeta za svoje otroke
Sveti Jožef, bil si Jezusov krušni oče. Božjega Sina si učil vsega, od kreposti do
tesarskega dela in molitve. Varoval si ga pred vsem, kar bi mu lahko škodovalo, iskal,
ko se je izgubil, in preskrbel vse potrebno za njegovo rast. Nauči me, kako biti dober
oče. Pokaži mi, kako naj svoje otroke učim kreposti vere, upanja in ljubezni, poguma
in poslušnosti, ter ljubezni do ubogih. Ko odraščajo in se odločajo za izbiro življenjske
smeri, mi pomagaj, da jim bom znal dobro svetovati. Daj, da me bodo moji otroci
videli moliti, in daj mi poguma in zaupanja, da bom molil z njimi. Varuj moje otroke
vsega hudega, tako kot si nekoč varoval Jezusa. Pomagaj mi, da bom imel službo,
tako da bom lahko poskrbel za svoje otroke in jih učil vrednosti poštenega dela in
zaupanja v Božjo previdnost. Sveti Jožef, zavetnik očetov, prosi zame! Amen.
Molitev ločenega očeta
Sveti Jožef, bolečina, ki jo čutim, je večja, kot bi jo mogel nositi. Vem, da me razumeš,
saj si tudi ti, ko si ugotovil, da Marija pod srcem ne nosi tvojega sina, razmišljal, da
bi se ločil od Marije. Bog ti je poslal angela, ki ti je pomagal razumeti, kaj je Bog želel
od tebe v tistem trenutku. Pošlji tudi meni angela, ki mi bo pomagal v tem trenutku
najti pravo smer v življenju. Skrbi me za moje otroke. Ne vem, kaj jim bo prinesla
prihodnost. Varuj jih in pomagaj jim, da bodo odraščali v varnem okolju. Pomagaj jim,
da se bodo zavedali, da jih imam rad, in da jih Bog neskončno ljubi. Zaradi poloma
mojega zakona sem v stiski in težko se vključujem v družbo prijateljev. Pošlji mi
prijateljev, ki me bodo potolažili in me razumeli. Sveti Jožef, tudi sam potrebujem
vodstvo očeta. Zaupam v tvoje vodstvo. Sveti Jožef, prosi zame! Amen.

Molitev očeta za rešitev stanovanjskega vprašanja
Sveti Jožef, posreduj za nas pri Nebeškem Očetu, da bi našli nov dom za našo
družino. Potrebujemo stanovanje (hišo), ki je dovolj velika za naše potrebe, v okolju,
kjer bodo otroci lahko varno odraščali. Vem, da razumeš nujnost moje prošnje in
čutiš skrbi, s katero se srečujem kot oče, ko rešujemo naše stanovanjsko vprašanje.
Popis prebivalstva vaju je z Marijo prisilil, da sta odšla od doma v Nazaretu. V
Betlehemu sta imela težavo najti primerno namestitev. Da bi rešil Božjega Sina pred
Herodovo jezo, si moral z družino zbežati iz domovine. V tuji deželi in kulturi ste
postali begunci. Potrpežljivo ste čakali na Herodovo smrt, da ste se lahko vrnili v
Nazaret. Sveti Jožef, pomagaj mi, da bom tudi jaz potrpežljiv v trenutni potrebi.
Pomagaj mi, da se bom zavedal, da bo Bog pravočasno poskrbel za nas. Amen.
Molitev očeta, ki ga je prevarala žena
Sveti Jožef, kakšna bolečina je morala napolniti tvoje srce, ko si ugotovil, da Marija
pod srcem nosi otroka, ki ni tvoj, ko si mislil, da te je prevarala … Želel si jo tiho
odsloviti, da je ne bi ponižal. In kakšno globoko veselje si izkusil, ko ti je bila razodeta
skrivnost Učlovečenja! Prosim te, da hodiš z mano v moji bolečini. Poznaš trpljenje
in jezo, izdajstvo in ponižanje, ki ju čutim. Nauči me, da se bom v teh trenutkih boleče
zmede predal Gospodu. Pomagaj mi, da bom v srcu slišal, kaj mi govori Duh. Daj,
da bom, tako kot ti, dokončal to, kar si je Gospod zamislil zame. Amen.
Molitev očeta k svetemu Jožefu
Sveti Jožef, Jezusov krušni oče, prosi zame. Tako kot ti sem tudi jaz oče, skrbnik,
zaščitnik in mož. Uči me molitve in zaupanja v Božji načrt zame in za mojo družino.
Pokaži mi, kako naj svojim otrokom privzgojim vrline, ki si jih ti privzgojil Jezusu.
Napolni me s spoštovanjem in ljubeznijo do žene, s tistim spoštovanjem in ljubeznijo,
ki si ju ti imel do svoje žene, Marije. Sveti Jožef, prosi zame in za vse očete. Amen.

Vir: Iskreni.net

Božji služabnik ne more spoznati,
kolikšno potrpežljivost in ponižnost ima v sebi,
dokler mu gre vse po volji. (sv. Frančišek Asiški)
Pon., 18. 3.
Ob 17. uri
Ciril Jeruzalemski za + Jožefa Hudernika in Mileno
Tor., 19. 3.
Začetek tedna družine
Ob
17.
uri
JOŽEF
za + Jožefa Miheliča in starše ter Marijo in Darijo
Sre., 20. 3.
Ob 8. uri
Martin iz Brage
Za žive in + župljane
Čet., 21. 3.
Ob 17. uri
Serapion
za + Alojza Kumra in starše Plevnik ter sorodnike

Pet., 22. 3.
Lea

Sob., 23. 3.
Alfonz Turibij

»Materinski
dan«
Ned., 24. 3.

3. POSTNA
NEDELJA

Pon., 25. 3.
GOSPODOVO
OZNANJENJE
MARIJI
Tor., 26. 3.
Evgenija
Sre., 27. 3.
Peregrin
Čet., 28. 3.
Proterij
Pet., 29. 3.
Bertold
Sob., 30. 3.
Janez Klimak
Prehod
na poletni čas

Postna duhovna obnova
duhovni voditelj in spovednik:
salezijanec Srečko Golob SDB
Ob 17. uri Križev pot (oblikujejo ga člani ŽPS-ta)
za + Jožico Turičnik in starše ter vse + na Urhovem
za + Leopoldino in Gabrijelo Roškar ter sorodnike
Od 9.30 dalje … srečanje vseh veroučencev …
 s s. Marto Zadravec, animatorji iz Radelj ob
Dravi in salezijancem Srečkom Golobom …
 spoved veroučencev od 4. razreda dalje …
Ob 13. uri daritev za dušni in telesni blagor veroučencev
Ob 17. uri
za + Marijo in Jožefa Planinšiča ter
vse + na Burggrafovem - po maši
srečanje staršev letošnjih prvoobhajancev
Ob 8. uri za + Berto Ričnik, obl. in Ivana
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Franca Jurača ter
+ Osrednikove in Nemčeve sorodnike
Ob 11.30
za + Antona Hartmana in starše ter vse + na Repiškem
Sklep tedna družine
Ob 17. uri
za + Mirka Pušnika
Ob 17. uri
za + Vincenca Skornišeka
Ob 8. uri
Za žive in + župljane
Ob 17. uri za + starše Pušnik, sestro Anico in svaka Silva
ter Anito Vezonik - po maši »Svetopisemske urice«
Ob 17. uri Križev pot (oblikujejo ga veroučenci 6. raz.)
za + Danijela, Dančija, Cvetko, obl. in sorodnike
Ob 15. uri v Josipdolu za + Elizabeto in Edija Lesjaka ter
vse + v družini Naveršnik
Ob 17. uri za + Ivana Pogača
daritev – sv. mašo oblikujejo veroučenci 7. razreda

Ned., 31. 3.

4. POSTNA
NEDELJA

Ob 8. uri za + Elizabeto in Franca Petruna
Ob 10. uri na Sv. Antonu
za + Amalijo Petrun
Ob 11.30 za + Franca Iršiča, obl. in Marijo ter sorodnike
daritev – sv. mašo oblikujejo veroučenci 8. razreda

Ko te neverni hrust šapastih dlani prosi za molitev
Pred nekaj leti je bilo ...
Prijatelj, igralski kolega, in njegova žena sta pričakovala otroka. Prišlo je do zapletov.
Drobno detece, deklica, se je rodila v petem mesecu. Ali je bilo že v šestem? Ne vem
več. Vsekakor je bilo prezgodaj.
Prijatelj, igralski kolega … neveren … me je prosil za molitev. “Ti imaš ‘veze’ tam
gor!” mi je rekel, ko je skušal zadržati solze. Ko te kdo prosi, da prosiš pomoči od
Tistega, v katerega sam ne verjame, veš, da je na robu. Na dnu. In moliš. Molila je
vsa naša družina. Vsi otroci. Vseh šest.
Zdravniki mali deklici niso dali upanja. “Pridi se poslovit!” mi je rekel, ko je skušal
zadržati solze. In sem prišel. Da sem preživel pretresljivo popoldne na oddelku za
nedonošenčke. Kot v sanjah. V enih čudnih nebesih … s tistimi drobnimi, nemočnimi
angelčki … v blagi tišini, kjer aparati dihajo in bijejo namesto pljučk in srčkov.
Prijatelj, igralski kolega, hrust velikih šapastih dlani, je previjal svojo angelsko
hčerkico s preveliko glavo in premajhnim in premalo močnim telescem … s tako
nenavadno, nezemeljsko nežnostjo, med blagim popevanjem uspavanke …
nežnejše od angelskega dihljaja. Gledal sem ga, ko sem skušal zadržati solze … Pa
nisem videl njega … Videl sem, kako se sam Bog sklanja v našo človeško nemoč,
bolečino, strah in ljubezen … v našo krhkost.
Krstil sem malo deklico, kajti duhovnika nista želela. Zamerila sta, moj igralski kolega
in njegova žena, Njemu, v katerega ne verjameta, ki pa sta ga prek mene prosila za
pomoč. In je nista prejela. Meni nista zamerila in sta mi izpolnila prošnjo. Naslednji
dan je umrla. Mala Bela.
Naša družina še vedno moli zanjo, zanje. Vsi otroci. Vseh šest.
Kako leto zatem sem z mlajšo hčerko srečal prijatelja, igralskega kolega, in hčerkica
se je kar prestrašila hrusta. “To je Belin očka,” sem ji rekel. In hčerkica se je obrnila
h kolegu in čez obraz ji je šinila nežnost, ki me je spomnila na kolegov obraz med
previjanjem angelčka. Božja nežnost.
Ne vem, zakaj se mi je utrnil ta spomin, ko ste me prosili, naj napišem kaj o doživljanju
Božje nežnosti v družini. Božje okolje, letnik 44, številka 1
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