Glasnik

STRAN ZA OTROKE

veselega oznanila
ZAČUTI NEIZMERNO
BOŽJE UMISLJENJE
2. velikonočna nedelja se imenuje
tudi »bela nedelja« ali »nedelja
Božjega usmiljenja«. V evangeliju
poslušamo poročilo apostola
Janeza, ki pravi, da je Jezus pri
zaprtih vratih stopil v sobo, kjer so
bili zbrani učenci. Dejal jim je:
»Mir vam bodi.« Tudi nam
podarja svoj mir, saj je neskončno
dober in usmiljen. Da bi nam
Cerkev to resnico bolj približala,
je to nedeljo posvetila Božjemu
usmiljenju. Bog je usmiljen do
vseh nas. Rad nam odpusti vse,
kar smo zagrešili, toda prositi ga
moramo odpuščanja in obljubiti,
da se bomo poboljšali. Za slednje
ni možnost le pri sveti maši ali
spovedi, vsak dan ga lahko pri
večerni molitvi iskreno prosimo za
odpuščanje. Tako bomo zjutraj
lažje začeli nov dan. Ne zamudi
priložnosti, da se spraviš z Bogom
in začutiš njegovo neizmerno
usmiljenje.
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Velika noč se približuje in z Urhom sva bila pri sveti spovedi. Z nama sta bili tudi najini mami
in priznati moram, da bi jo najraje peljala s seboj v spovednico. Vedno, kadar počnem kaj, kar
ni vsakodnevno, me je malo strah. Katehistinja Cvetka je rekla, da je to čisto normalno, in me
je potolažila. Ko sem zaprla vrata spovednice, mi je srce divje utripalo in v trenutku sem
pozabila, kaj moram reči. Gospod kaplan je opazil mojo zadrego, zato mi je pomagal in je šlo.
Zardelih lic sem stopila pred tabernakelj in zmolila zdravomarijo.
»To molitev zmoli za pokoro,« mi je naročil spovednik, »in v mislih imej vašo družino. Prosi
Marijo, naj vas vse varuje. Naj postane nebeška mati Marija vaša velika prijateljica in
zaupnica.«
Potrudila sem se. Z vsem srcem sem prosila Marijo, naj varuje našo družino, Jezusa, ki je v
tabernaklju, pa sem prosila, naj mi vedno stoji ob strani. Nato sem pokleknila in odprla težka
vrata naše lepe cerkve. Zunaj so me čakali Urh, njegova in moja mami.
»Joj, si bila dolgo v cerkvi,« mi reče Urh, »me je že skrbelo zate.«
»Pri tabernaklju sem se zadržala,« mu povem veselo.
»In kako se počutiš po spovedi?« me vpraša mami.
»Moram priznati, da se ne počutim nič drugače. Zdi se mi, da nisem imela težkih grehov.
Imela sem bolj drobne. Ko bom starejša, bo gotovo drugače.«
»Seveda bo drugače,« se nasmeji mami, »saj boš odraščala in se bo marsikaj zapletlo. A
Bog je z nami, da nam pomaga, in tega smo lahko le veseli.«
»Jaz pa se počutim drugače,« se pogovoru pridruži Urh, »kot da je nekaj padlo z mojega
srca.«
Nekaj trenutkov smo bili vsi tiho. Vedele smo, da je Urha bremenil pretep s sošolcem. Čeprav
sta se pobotala, je še vedno nosil v sebi nekaj grenkega. Njegova mami ga je stisnila k sebi in
rekla: »Vidiš, Urh, tako boš vedno čutil v srcu, kadar boš pri spovedi iskreno povedal vse, kar
te bremeni. Zdaj, ko si povedal svoje grehe in ti je Bog vse odpustil, si prav gotovo odpustil
tudi samemu sebi. Mir, ki je legel v tvoje srce, naj te spremlja in varuje, kadar boš v skušnjavi,
da bi naredil kaj slabega.«
Za nama sta tudi mamici stopili v cerkev in v spovednico, nato smo skupaj odšli proti domu,
da pripravimo vse potrebno za barvanje pirhov in peko prazničen potice.
Po: M. Razboršek Ljuba Marija, k tebi prihajamo

YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE:

Zakaj je Jezus dovolil, da se mu
zgodijo vse te grozote, vključno s
smrtjo na križu?
Iz ljubezni. Jezus pravi: »Nihče
nima večje ljubezni, kakor je ta, da
da življenje za svoje prijatelje.« (Jn
15,13)
Kdor gre po poti ljubezni, mora
pogosto nase sprejeti težke stvari.
Pogosto se zdi, da tisti, ki se odloči
proti nasilju, spada k poražencem, bo
izkoriščan in zasmehovan, včasih
celo mučen.
Pa vendar je to prava pot.
Ljubezen, ki sprejme nase celo
trpljenje, je Božja metoda, ki
popravlja svet.
Po: Youcat za otroke

Po zadnji večerji, je Jezus odšel v vrt Getsemani.
Medtem ko je on molil, so učenci zaspali.
Bil je žalosten, ker niso z njim vztrajali v molitvi.
Prišli so stražarji, ki so Jezusa iskali, da bi ga lahko prijeli in ga odpeljali.
Na sliki poišči pravo pot, ki je vojake pripeljala do Jezusa.
Po: Velika noč z ugankami in igro

