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DON BOSKO IN MARIJA
Sv. Janez Bosko je živel v okolju,
ki je bilo globoko marijansko - tako v
njegovi družini kot v Cerkvi.
Milost ga je oblikovala od otroštva
do smrti. Njegova sveta mati je bila
prva božja milost; mati, ki se je upala
svojemu velikemu sinu reči: ˝Če boš
obogatel, ne bom nikoli prišla k tebi.˝
Njena največja skrb je bila, vzgojiti
svoje otroke v veri, jih navajati v poslušnosti in jih zaposlovati z opravili
primernimi starosti.
Uboštvo, nerazumevanje, trpljenje – vse to je bilo druga milost. Bilo
je kot brazda, ki zagrne seme, da
umre, da iz njega lahko vzklije steblo.
Pa še duhovni darovi, dolgi pogovori
v preroških sanjah, dar čudežev.
Imel je veliko srečo, pravzaprav
milost, da je imel dve dobri materi:
mater Marjeto in Mater Marijo. Bili
sta mu zemeljska in nebeška varuhinja, kot angel varuh.
Ko je vstopil v bogoslovje, oktobra
1835, mu je mati dejala: »Moj Janez
… ko si se rodil, sem te posvetila Ma-

riji; ko si šel v šolo, sem ti priporočala
pobožnost do naše Matere; sedaj ti
priporočam, da bodi ves njen… in če
boš postal duhovnik, vedno priporočaj pobožnost do Marije.«
Nikdar ni pozabil besed svoje matere in nikdar ni izpustil dobrotne
roke nebeške Matere, zato je ob koncu svojega življenja lahko zatrdil:
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O DON BOSKU

»Ne moremo pogrešiti, Marija nas
vodi!« Živo je občutil resničnost, ki jo
izpoveduje najstarejša molitev k Mariji: »Pod tvoje varstvo pribežimo...«
V svetlem delu rožnega venca Marija nastopa v svoji materinski vlogi:
Na svatbi v Kani prej s srcem kot z
očmi opazi stiske in potrebe ljudi.
In posreduje, ne da bi jo kdo za to
prosil. »Cena« je njeno napotilo:
»Karkoli vam poreče Kristus, storite!« To je Marijina materinska vloga; Bog ji jo je zaupal.

Sv. Janez Bosko je bil zvest maminemu priporočilu: rasel je in se vzgajal ob
Mariji; čutil jo je blizu v vsakem trenutku svojega življenja. Fantom, salezijancem, hčeram Marije Pomočnice in sotrudnikom jo je dal za Mater. Ustanovil
je redovno družbo hčera Marije Pomočnice kot znamenje svoje hvaležnosti.
Don Boskova navzočnost v relikvijah je za nas močna spodbuda, da vse
zaupanje, stiske in potrebe namenimo
v molitvi k Mariji.
Andreja

ROMANJE RELIKVIJ SV. JANEZA BOSKA
Sv. Janez Bosko, zavetnik mladih,
se je poslovil od zemeljskega življenja
31. januarja leta 1888. Za svetnika je
bil proglašen leta 1934. Od leta 2009
pa do leta 2015 poteka romanje njegovih posmrtnih ostankov po celem
svetu, 16. avgusta 2015 bomo obhajali 200-letnico njegovega rojstva.
Letos od 1. do 17. maja bo romal
po Sloveniji. Na Igu ga bomo sprejeli 3. maja in potem peš poromali na
Kurešček, kjer bodo relikvije še v soboto dopoldne. RELIKVIJA (latinsko
reliquiae=ostanek) je posmrtni ostanek svetnika ali njegov osebni predmet. Čaščenje relikvij je razširjeno v
Rimskokatoliški Cerkvi in pravoslavju,
medtem ko so protestanti v 16. stoletju uničili veliko relikvij in relikviarijev,
saj tega ne odobravajo. Relikvije se

običajno shranjujejo v posebej okrašenih skrinjicah, ki se imenujejo relikviariji. Svetišče, ki hrani eno ali več
relikvij, se imenuje relikvijar. Relikvije
častijo tudi druge vere - budizem, hinduizem, šamanizem.
Obstoj relikviarijev je v krščanstvu
izpričan že od 4. stoletja naprej. In kakšen je pomen relikvij?
Kristjani v zemeljskem življenju romamo k vodam počitka, kjer čakamo
na vstajenje. Zato razumemo smrt
kot prehod v novo življenje. Tako imajo relikvije večplasten pomen:vsi smo
Božji otroci, svetniki in med njimi tudi
Janez Bosko, pa so naši priprošnjiki
pri nebeškem Očetu. Prosijo za nas,
v svojih stiskah se lahko zatekamo
k njim po pomoč. Prav tako smo vsi
kristjani bratje in sestre v Kristusu in

ZGODILO SE JE
ko bomo skupaj ob relikvijah molili in
prosili za rešitve naših težav, bomo
poglobili svojo vero. Prva tri stoletja
po Jezusovi smrti so bila za kristjane
grozna, preganjali so jih in jih mučili.
Zbirali so se ob grobovih mučencev,
da so dobili pogum za nadaljnje življenje, ki ni bilo lahko. Tako so v svojih
stiskah prosili svoje umrle prijatelje
mučence, naj jih Bog obvaruje. Tako
je nastalo prvo čaščenje relikvij.
Po svetu so relikvije sv. Janeza Boska pričakale že velike množice ver-
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nikov. Starejši prosijo za svoje otroke
in vnuke, naj sv. Janez Bosko s priprošnjo pri Bogu pomaga, da mnogi
mladi najdejo spet pravo življenjsko
pot, pot resnice in krščanske ljubezni.
Veliko mladih obupava, živi povsem
brez kakšnih ciljev in se sploh ne veselijo življenja. Takim mladim don
Boskov duh še vedno pomaga, kot je
pomagal mnogim še za časa svojega
zemeljskega bivanja.
Sonja

PRAZNIK VELIKE NOČI
Praznovanje velike noči se je začelo z velikim četrtkom. Kot že leta doslej, so letošnji prvoobhajanci sodelovali pri procesiji do Božjega groba.
Med mašo so tudi peli. Letos smo prvič opravili tudi obred umivanja nog.
12 izbranih moških je sodelovalo pri
obredu, kjer je gospod župnik umival
»apostolom« noge. Po maši je sledilo
bedenje in molitev ob grobu.
Na veliki petek smo pri obredu izpostavili in poljubili križ. Ta dan se v
cerkvi niso oglašali zvonovi, orgle in
zvončki. Tudi običajne mašne daritve
ni bilo. Po maši je sledilo bedenje in
molitev ob grobu.
V soboto smo ob sedmi uri blagoslovili ogenj in ga odnesli na svoje
domove. Blagoslov ognja je potekal
pri pokopališču ob Loški strani. Za-

radi varnosti se je lokacija spremenila. Blagoslovljen ogenj je odneslo na
svoje domove veliko število faranov.
Sledilo je običajno blagoslavljanje
jedi po vaseh. V Iški Loki so prvič blagoslovili jedi v Senožetki. Družini Jere
– Juhovim iskrena hvala za vsa leta,
ko se je ta obred odvijal v njihovem
domu. Tekom celega dne smo se izmenjavali pri Božjem grobu in molili.
V soboto zvečer smo imeli slavje luči,
obred, ko duhovnik prinese luč v cerkev in obhaja prvo velikonočno mašo.
V nedeljo zaradi slabega vremena
nismo izvedli procesije po Igu, pač pa
le procesijo od Božjega groba do oltarja. Kljub slabemu vremenu je bila
slovesnost lepa in doživeta.
mjg
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POKOP LJUBLJANSKEGA ŠKOFA
DR. GREGORIJA ROŽMANA
Umrl je pred dobrimi 53 leti, leta
1959, in letos 13. aprila smo ga pokopali v ljubljanski stolnici. Dobesedno
se je uresničila in simbolno izzvenela
pesem naših koroških rojakov »v sveti zemlji sniva tvoj slovenski sin«, ki
so nam jo zapeli na njegovem novem
grobu. Truplo so pripeljali iz Lemonta
v Ameriki, kajti tam je živel v begunstvu in bil do smrti ljubljanski škof.
Slovesno in dostojanstveno smo ga
pokopali, vse v znamenju velikonočne Jezusove zmage nad smrtjo. Med
obredom smo poslušali Requiem W.
A. Mozarta, zbor in orkester. Somaševanje ob navzočnosti apostolskega
nuncija, škofov ordinarijev in drugih
škofov ter duhovnikov in sodelovanju nekaj tisoč vernikov, je vodil ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, ki je
Rožmanov naslednik. Zahvalil se mu
je in povedal, kako se je s pogrebom
zgodilo nekaj novega v naši domovini, kajti »vsak, ki želi naši domovini

dobro, se te vrnitve veseli«. Dejanje
njegovega pokopa v Ljubljani je pomemben list, ki se je obrnil v knjigi
naše zgodovine.
J.Ž.

BOROVNIČKE - 10 LET
Glasbena skupina Borovničke je nežič. S koncertom 13. 4. 2013 v Iški
nastala iz cerkvenega mladinskega vasi so proslavile 10 letnico delovazbora Kyrie. Danes jo sestavlja osem nja.
pevk in kitarist, vodi pa jih Nadja JaČestitamo!

ZGODILO SE JE, MLADINSKA STRAN
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ŽENSKI ZBOR DFG IG NA KUREŠČKU
14. 4. 2013 je pri maši na Kureščku
prepeval Ženski pevski zbor, ki deluje v okviru Društva Fran Govekar Ig.
Zbor uspešno vodi Iztok Petrič, tokrat pa jih je na orglah spremljal Igor

Kovačič. Po maši so nas povabili še na
krajši koncert Marijinih pesmi. Ubrano so zazvenele znane in tudi redkeje
slišane prelepe pesmi v čast naši nebeški materi.

SVETI JURIJ NA PUNGARTU
Čeprav letos pomlad malo zamuja, smo se 21. 4. 2013 zbrali pri
razvalinah cerkve Sv. Jurija v prelepi ozeleneli naravni katedrali, da bi
proslavili god tretjega spomladina.
Žegnanjsko mašo je daroval domači
župnik Jože Pozderec. V pridigi nas
je opomnil na pomankanje vrednot
v našem narodu. Pa imamo tako lep
zgled ravno v Sv. Juriju, ki je dal celo
življenje za vero in zvestobo Kristusovemu nauku. Bog je ljubezen. Ne

ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom,
ampak v dejanju.
Ob praznovanju je Tomaž Jamnik
ponovno pripravil lepe podobice s fotografijo, ki jo je v Jeruzalemu posnel
Aleš Hostnik. Žegnanjske slovesnosti
so se udeležili tudi pevci župnijskega
pevskega zbora in s pesmijo obogatili
bogoslužje.
Po maši so nas vaščani Kota in Staj
tudi pogostili.
Tončka Jeraj

BIRMANCI NA KUREŠČKU
V pripravi na birmo se
je osmi razred, 16 jih je
bilo, odpravil na duhovni
vikend na Kurešček. Tam
so bili v petek 19. in soboto 20. aprila. Spoznavali
so sveto pismo, več molili
kot sicer, veliko pa se tudi
družili in klepetali. Z njimi
so bili animatorji in g. kaplan.
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KAPITAN MAJHNE VOJSKE

Tisti, ki so me skušali zaplesti v svoje lumparije, so bili v šoli na psu. Kmalu
so obrnili ploščo in prihajali k meni z drugačnimi nameni: prosili so me, naj jim
za božjo voljo posodim domačo nalogo ali prevod.
Ko je profesor opazil, kaj se dogaja, me je okaral: »Tvoja dobrota je napačna,« mi je rekel, »ker podpiraš njihovo lenobo. To ti strogo prepovedujem.«
Skušal sem jim pomagati na boljši način. Razlagal sem jim, česar niso razumeli, pomagal sem jim premagovati največje težave. Tako sem si pridobil njihovo pozornost in naklonjenost. V prostem času so vedno pogosteje prihajali
k meni, da bi jim pomagal pri nalogah, nato, da bi poslušali moje pripovedi,
nazadnje brez pravega vzroka, kakor fantje iz Morialda in Castelnuova. Osnovali smo posebno skupino in jo krstili Vesela druščina. Tako smo se imenovali,
ker je moral vsakdo izmed nas pripravljati igre, voditi pogovore, brati knjige
in s tem pripomoči k veselju vseh. Prepovedano je bilo vse, kar je povzročalo
malodušje, zlasti nepokorščino do Gospodovih zapovedi. Kdor je preklinjal,
po nemarnem izgovarjal Božje ime, grdo govoril, je moral druščino zapustiti.
Tako sem se znašel na čelu velikega števila mladeničev. V soglasju z vsemi
smo si postavili preprosta pravila.
1. Nobenega dejanja, nobenega pogovora, ki ne bi bil vreden kristjana.
2. Natančno izpolnjevanje šolskih obveznosti in verskih dolžnosti.
To mi je prineslo določen sloves. Imeli so me radi in so mi sledili kakor kapitanu majhne vojske. Leta 1832 so me z vseh koncev iskali, da bi pripravljal
zabave, z dijaki ponavljal snov v šoli ali jih poučeval po domovih.
Tako mi je Božja previdnost pomagala, da sem si brez pomoči domače
družine priskrbel denar za šolske knjige, obleko in druge potrebe.
Janez Bosko, Spomini

MLADINSKA STRAN

7

PRVA SPOVED
V torek, 16. 04. 2013 je, kot običajUčenci so potrpežljivo čakali in
no, gospod župnik povabil učence na drug za drugim hodili v spovednico.
veroučno uro.
Za zaključek pa pravo veselje ob
Toda ta dan ni bil čisto navaden, uspehu in sladkanju s pecivom in
zanje je bil to prav poseben dan. piškoti.
Helena Žnidaršič
Opravili so zelo pomembno nalogo –
prvo sveto spoved.

ŠMARNICE – NAJPREJ VI STARŠI – potem VI OTROCI –
VI MLADI – VI ODRASLI – naredite za Marijo to, da boste v maju vsaj

nekajkrat obiskali cerkev in sodelovali pri šmarnicah. Storite to tudi zase, za
svoje.
V Mateni ob 19. uri
V Iški vasi ob 18. uri
Na Igu ob 19. uri
Na Pijavi Gorici ob 18. uri
Na Dobravici po dogovoru

Čarno jezero in srečanje otroških pevskih zborov
na Rakovniku – sobota 11. maj 2013
ORATORIJ 2013: 1. – 7. julij
BOG JE Z NAMI: zgodbe iz Narnije – Lepo vabljeni!

Sveti Janez Bosko, prijatelj in oče nas mladih,
s sinovsko ljubeznijo se zatekam pod tvoje varstvo.
V obdobju svoje mladosti se ti povsem izročim:
vodi me in razsvetljuj.
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SPORED BRALCEV BOŽJE BESEDE –
MAJ, JUNIJ
Pri maši ob 8. uri:
Rok in Zinka Štefančič – 5. 5.
Tončka Cankar in Nastja Strelec – 12. 5.
Manca in Aleš Hostnik – 19. 5.
Helena Bevc in Miha Štefančič – 26. 5.
Franci Orhini in Veronika Čuden – 2. 6.
Tina Založnik in Robi Selan – 9. 6.
Nataša in Boštjan Šteblaj – 16. 6.
Pri maši ob 10. uri:
Žan Debevec in Marinka Završnik – 5. 5.
Mojca Kus in Jure Podržaj – 12. 5.
Irena Uršič in Blaž Jamnik – 19. 5.
Barbara Jamnik in Marija Kozin – 26. 5.
Andrej Zgonc in Vlasta Merzel – 2. 6.
Andreja Zdravje in Marija Poljanec – 9. 6.
Anka Virant Dornik in Pavla Meglič – 16. 6.
Bralci na Pijavi Gorici:
Klavdija Hočevar in Katarina Hočevar
– 5. 5.
Jelka Tavčar in Tadeja Lunar – 12. 5.

Anamarija Picek in Damjana Urbar
– 19. 5.
Olga Urbar in Andreja Lunar – 26. 5.
Eva Kramar in Urška Pirc – 2. 6.
Anže Globokar in Klavdija Hočevar – 9. 6.
Katarina Hočevar in Jelka Tavčar – 16. 6.
ČIŠČENJE ŽUPNIJSKE CERKVE
1. SKUPINA – 5. 5.
2. SKUPINA – 12. 5.
3. SKUPINA – 19. 5.
4. SKUPINA – 26. 5.
6. SKUPINA – 2. 6.
7. SKUPINA – 9. 6. (Iška Loka)
8. SKUPINA – 16. 6. (Kot-Staje)
•••
Ljubitelji starodobnih vozil IG, se iskreno zahvaljujemo mag. Jožetu Pozdercu za blagoslov nas in naših starodobnih vozil.

•••
ZAKRAMENT SV. KRSTA so prejeli: Erazem Valentinčič, 10. 2. 2013,
Matena 61, v župniji Škocjan pri Turjaku; Ambrož Podržaj, 7. 4. 2013, Banija 28, Ig, na Igu; Matija Zupančič, 7. 4. 2013, Ul. Bratov Kastelic 8, Škofljica,
na Kureščku; Julia Flajnik, 13. 4. 2013, Velike Češnjice 68, Šentvid pri Stični,
na Kureščku; Zala Marinkovič, 14. 4. 2013, Matena 46, na Igu; Nika in Zala
Krampelj, 21. 4. 2013, Vrbljene 46, župnija Tomišelj, na Kureščku.

sporočila
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V VEČNO ŽIVLJENJE so odšli:
+ Tatjana Smole, 19. 3. 2013, Kot 16, pokopana na Igu. Za svete maše in
v dober namen so darovali: družina Križman iz Staj, družina Kastelic iz Staj.
+ Anton Zgonc, 6. 4. 2013, Kremenica 3, pokopan na Igu. Za svete maše
in v dober namen so darovali: žena Ivanka in sinova Franci in Rado, sin Stane z družino, sin Tone z družino, vnukinja Mateja Zgonc Benkovič z družino,
vnuk Andrej z Lidijo, brat Franc z družino, sestra Sabina Glavan, nečak Tone z
družino, Štefka Jakič, Matej Jakič z družino, Katja Ivanuš z družino, Ana Jakič,
Kremenica 4, Anton Jakič z družino, Kremenica 4 A, Garvasovi s Kremenice,
Tončka Žnidaršič z družino, družina Zgonc iz Iške Loke, Janez Uršič z družino
iz Iške Loke, družina Ciber iz Matene, družina Kramar z Iga, Rudi Mavec z družino, Okornovi in Rokavec z Gorenjega Blata, Andrej Ciber z družino s Pijave
Gorice, Marija in Roman Smole, družina Škerjanc, Matena 54, Benkotovi iz
Iške, Marija Žagar z družino, Dolinškovi iz Ljubljane, AnkaVirant Dornik z družino in Franc Virant z družino z Dobravice.
+ Marija Pirc, 19. 4. 2013, Iška Loka 34, pokopana na Igu
Za svete maše in v dober namen so darovali: domači, sestra Angela Kramar, Tone Uršič z družino, Martin Čuden starejši, družina Štembal, družina
Sivec, Alojz Uršič z družino, Stane Uršič z družino, družina Železnik, Slavko
Župec z družino, Iška Loka 47, Kozinovi z Iga, Tanckovi iz Iške Loke, Cibrovi,
Iška Loka 1A, Janez Uršič z družino iz Iške Loke, družina Regina, Marinka Ciber z družino iz Matene.

Vsem Bog povrni!
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NAPOVEDNI KOLEDAR
Sreda 1. 5. sv. Jožef Delavec, praznik – začetek šmarnic, sv. maša ob
19. uri
		 Tridnevna mesečna pobožnost na Kureščku bo v četrtek in
petek ob 16. uri, v soboto ob 10. uri.
Petek 3. 5. in
Sobota 4. 5.
		 prvi petek – dopoldne obisk in obhajilo bolnikov na domu;
		 ob 15. uri sprejem relikvij sv. Janeza Boska pred župnijsko
cerkvijo, osebna počastitev, molitev 19.00 sv. maša;
20.30 peš romanje na Kurešček 23.00 peš romanje z don
Boskovimi relikvijami od romarskega doma
00.00 Kurešček: molitvena ura, celonočno bedenje
10.00 sv. maša, osebna počastitev, slovo (12.30) - Vabimo
vernike, da se udeležijo sprejema, čaščenja in pohoda
na Kurešček in na ta način počastijo velikega svetnika
in vzgojitelja mladine. Naj nam sv. Janez Bosko izprosi
novih duhovnih poklicev in moralni dvig naše mladine in
celotnega naroda.
		
prva sobota – na Igu sv. maša ob 8. uri, god sv. Florjana, muč.
Nedelja 5. 5. 6. VELIKONOČNA – NEDELJA TURIZMA – ob 10. uri na Igu
FLORIJANOVA MAŠA ZA GASILCE; ob 18. uri poljska maša
na Gornjem Igu
Križev teden - poljske maše:
Ponedeljek 6. 5. ob 17. uri v Iški; ob18. uri na Dobravici; ob 19. uri na Igu za
Staje in Kot
Torek 7. 5. ob 7.30 v Mateni; ob 18. uri na Kremenici; 19. uri na Igu za
Iško Loko
Sreda 8. 5. ob 18. uri na Sarskem; ob 19. uri na Igu za Ig
Četrtek 9. 5. GOSPODOV VNEBOHOD – slovesni praznik - maše na
Igu ob 8. in 19. uri, na Pijavi Gorici (poljska) ob 18. uri in na
Kureščku ob 16. uri
Petek 10.5. ob 19. uri začetek binkoštne devetdnevnice - za birmance
obvezno, ob 17. uri priprava staršev in botrov na krst otroka
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Sobota 11. 5. Čarno jezero in srečanje otroških pevskih zborov na
Rakovniku
Nedelja 12. 5. 7. VELIKONOČNA NEDELJA
Ponedeljek 13. 5. Fatimska Mati Božja in sv. Marija Dominika Mazzarello
soustanoviteljica družbe hčera Marije Pomočnice – praznik,
ob 19.30 sestanek za ŽPS
Torek 14. 5. sestanek za starše birmancev ob 19. uri
Četrtek 15. 5. priprava staršev in botrov na krst otroka ob 17.30; sestanek
za starše prvoobhajancev ob 19. uri
Petek 17. 5. začetek devetdnevnice za prvoobhajance in njihove starše,
ob 19.00 uri
Nedelja 19.5. BINKOŠTI – prihod Svetega Duha na Marijo in apostole
Ponedeljek 20.5. binkoštni ponedeljek – Marija, Mati Cerkve, sv. maša
ob 19. uri
Torek 21.5. spoved za prvoobhajance ob 15.uri
Sreda 22. 5. čiščenje cerkve za prvo obhajilo
Petek 24. 5. Marija Pomočnica kristjanov, slovesni praznik
Sobota 25. 5. ob 9. uri generalna vaja za prvoobhajance in starše
za prvo obhajilo
Nedelja 26. 5. NEDELJA SV. TROJICE – ob 10. uri prvo sveto obhajilo za 32
otrok
Četrtek 30. 5. SV. REŠNJE TELO IN KRI – TELOVO - zapovedani praznik,
sv. maše na Igu ob 8. in 19. uri, po večerni maši procesija Sv.
Rešnjega Telesa, sodelujejo prvoobhajanci v belih oblekah;
sv. maša na Pijavi Gorici ob 18. uri in na Kureščku ob 15. uri
čaščenje Najsvetejšega, ob 16. uri sv. maša in litanije
Petek 31. 5. obiskanje Device Marije, praznik - ob 19. uri sv. maša in
sklep šmarnic
Sobota 1. 6. prva sobota – na Igu pobožnost v čast Marijinemu Srcu
Nedelja 2. 6. 9. NEDELJA MED LETOM – pri maši ob 10. uri bo pel otroški
zbor »Čebelice« iz župnije Rudnik; goduje sv. Erazem, škof,
njegov kip je na glavnem oltarju naše župnijske cerkve
Nedelja 16. 6. 11. NEDELJA MED LETOM - DAN ŽUPNIJE v Iški Loki
ob 11. uri - tam sklep veroučnega leta - v župnijski cerkvi ob
10.uri ne bo svete maše

Prelepa misel:
Angel iz raja, nič manj kot to,
je vedno ob meni…
Kakšno veselje,
če na to že samo pomislim!
Vedno in povsod sem pod očmi angela, ki
me gleda, ki moli zame,
ki bedi poleg moje postelje,
medtem ko spim.
bl. papež Janez XXIII.

Sveti Janez Bosko,
ki si tolikim mladim izkazal močno očetovsko ljubezen
in rahločutno materinsko nežnost,
varuj vse naše otroke.
Naj v tebi odkrivamo navdihnjene besede in drže,
ki spreminjajo srca naših otrok.
Pomagaj nam jih vzgajati v duhu vere, da bodo razumeli,
kako naj pred vsem drugim spoštujejo Božje zapovedi.
Vodi jih v njihovih težkih odločitvah življenja
in razlij nanje svoje očetovsko varstvo.

