
 

 

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove! 

Pred bližajočim se slovesnim praznikom sv. Jožefa vam predlagam, da se osebno še 

bolj zavzeto zatekate k zgledu svetega očaka, ki je bil kot »zvesti božji služabnik v stalnem 

stiku z Jezusom« (Jezus prihaja mimo, št. 56). 

Od trenutka, ko je Bog vstopil v Jožefovo življenje, vidimo, kako je pripravljen biti 

njegov zvesti služabnik: ob skrivnosti učlovečenja, med bežanjem v Egipt, ob vrnitvi v 

Nazaret in ko pogrešani Jezus ostane v templju. Ob teh priložnostih se sv. Jožef trudi 

nemudoma sprejeti, kar od njega hoče Bog, četudi je imel sam na začetku morda drugačno 

zamisel in kljub temu, da bi to lahko pomenilo negotovost glede prihodnosti. 

Sv. Jožefmarija nam je pomagal v kontemplaciji premišljevati dejstvo, da »v 

različnih okoliščinah svojega življenja očak ne preneha premišljevati niti ne odstopi od svoje 

odgovornosti« (prav tam, št. 42). Prizadevajmo si vselej ubogati Boga z voljno, inteligentno in 

odgovorno zvestobo, čeprav včasih ne zmoremo povsem doumeti njegovih načrtov. Morda jih 

ne bomo razumeli, toda vedno jih lahko ljubimo v gotovosti, da Bog hoče naše dobro, in na 

osnovi tega prepričanja bomo delovali s svobodo duha. 

Sv. Jožef je vse svoje življenje posvetil temu, da je skrbel za Jezusa in ga kot človek 

naučil marsičesa, predvsem pa dela. Obenem pa: koliko se je moral naučiti sv. Jožef že samo 

ob pogledu na tisto Dete, ki je bilo Bog! Mi se moramo vsega naučiti od Jezusa. On sam nam 

pravi: »Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen« (Mt 11,29). Naj nam sv. Jožef 

pomaga zreti Jezusa – v evangeliju in v tabernaklju –, da bomo na materinsko priprošnjo sv. 

Marije postali bolj krotki in ponižni, bolj polni ljubezni. Tako bo po milosti Svetega Duha 

naša srca lahko navdala večja ljubezen do Boga in do drugih. 

V zadnjih mesecih so bili mnogi ljudje prizadeti zaradi epidemije, ki se je razširila po 

različnih delih sveta. Kot nas je pred nedavnim prosil papež, vas vabim, »da sprejemate te 

težke trenutke z močjo vere, z gotovostjo upanja in z gorečnostjo ljubezni« (Frančišek, 8. 3. 

2020). Priporočimo se sv. Jožefu in ga prosímo, naj s svojo očetovsko skrbjo spremlja ves 

svet. 

Z vso ljubeznijo vas blagoslavlja 

vaš oče 

                

 Rim, 11. marec 2020  


